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 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

 خاسىيەتلىرىئەمەللەرنىڭ 

 خاسىيىتى ىالۋەت قىلىشنىڭ ت قۇرئان

ر ەمبەيغەپ كى،ۇت قىلىنىدەايۋدىن  رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ - 6705

 ەيلىرىدىن بىرىدۆئ ڭنىەم اللەۋقانداق بىر ق: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس

 رىدىغانالۇگىنىشىپ ئولتۆزئارا ئۆت قىلىپ، ئۋەكىتابىنى تىال ڭنىەپ، اللۇرۇيىغىلىپ ئولت

ر ەرىشتىلەتراپىنى پەئ ڭالرنىۇ، ئۇت ياغىدەھمە، رۇشىدۈملىك چەالرغا خاتىرجۇبولسا، ئ

 ( 2699سلىم: ۇم.  )ۇئالدىدا تىلغا ئالىد ڭرنىەرىدىكىلۇزۇالرنى ھۇئ ە، اللۇرىدۇپ تەرىدۆچ

: ۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇدىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەئىبنى ئامىر ر ەقبۇئ - 6712  

رئاننى ۇق: لىغانىدىمڭنلىكىنى ئاەگېد نداقۇم ڭمنىەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ

غان ۇئوق ەرئاننى ئىچىدۇ، قەكىشىگ نەرگەدىقىنى ئاشكارا بەغان كىشى سۇك ئوقۈنلۈئ

 ( 2919تىرمىزى: )  . ۇئوخشايد ەن كىشىگەرگەب خپىەدىقىنى مەكىشى بولسا، س

ر ەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايۋدىن  رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ - 6715

ببىم ! ەلىپ: ئى رېرئان كۇنى، قۈت كەقىيام: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس

. ۇرىلىدۈكىيد ت تاجىەغا كارامڭنىۇئ. ۇيدەتلىگىن!  دەچىنى( زىننۇغۇئوق رئانۇق) نى ۇئ

ن، ەبىل ڭنىۇش. ۇيدەت قىلغىن، دئىلتىپا ەزىياد ۇخىمېغا تڭنىۇببىم! ئە: ئى رەنەئاندىن ي

دىن رازى بولغىن!  ڭنىۇببىم! ئە: ئى رەنە، ئاندىن يۇرىلىدۈكىيد ت تونىەغا كارامڭنىۇئ

 اللە ئۇنىڭدىن رازى بولۇپ كېتىدۇ ھەمدە ئۇنىڭغا: ئوقۇپ ئۆرلەۋەرگىن! .  ۇيدەد

 ( 2915تىرمىزى: )  . دېيىلىپ، ھەر بىر ئايەتكە بىر دەرىجە قوشۇپ بېرىلىدۇ

ر ەمبەيغەكى، پۇقىلىنىد تەايۋدىن  رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەمر رەلالھ ئىبنى ئۇئابد  - 6716

پ ۇئوق: ەيدىغان كىشىگۇرئان ئوقۇق: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس

 غان ئاخىرقىۇن ئوقەس ۋەڭرتىەم. رگىنۋەت قىلىۋەك تىالەغاندۇئوق نياداۇرگىن، دەۋەرلۆئ

 ( 2914تىرمىزى: )  . ۇيىلىدېد، ۇبولىد ەتكىچەئاي
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  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ كى،ۇت قىلىنىدەايۋنھادىن رىەئ ۇلالھەزىيەر ەئائىش - 6717

ق ۇلۇڭم ۋەنى يادقا ەي) شقا ماھىر ۇرئان ئوقۇق: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ

  ۇبولىد ەن بىللەر بىلەرىشتىلەكچى پۈتۈتلىك، ياخشى پەرمۆكىشى ھ يااليدىغان (ۇئوق

.  بېرىلىدۇ قۇرئاننى دۇدۇقالپ قىينىلىپ ئوقۇيدىغان كىشىگە بولسا، قوش ئەجىر.

 ( 798مۇسلىم: )

  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ كى،ۇت قىلىنىدەايۋدىن رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەئوسمان ر - 6720

 ۋەن ەنگەگۆرئاننى ئۇالر قڭياخشىلىرى ەڭئ: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ

 ( 5027خارى: ۇب.  )رۇالردڭنلىرىەتكەگۆئ

 خاسىيىتى سۈرىسىنىڭ فاتىھە

ن ە: مۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇدىن مۇنھەئ ۇلالھەزىيەلال رەئۇلمەئىد ئەس ۇبەئ - 6733

. نى چاقىردىېم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغەاتسام، پۇۋناماز ئوق ەسجىدتەم

اقىتتا ۋنى چاقىرغان ېلالھ ! مۇلۇسەئى ر: پۇپ بولۇئوق ي، نامىزىمنىەرمەاب بۋن جاەم

 رنىەمبىرى سىلەيغەپ ڭنىۇئ ۋە ەر! اللەئمىنلۇئى م﴿: ەالل: ۇم، ئەسېاتاتتىم، دۇۋناماز ئوق

 ( . ئايەت - 24سۈرە ئەنفال،   ) ﴾الر ڭل قىلىۇنى قوبۇچاقىرسا، ئ ەرسىگەرىدىغان نۈتىرىلد

ەن ساڭا قۇرئاندىكى مەسجىدتىن چىقىشتىن بۇرۇن، م: ئاندىن. ئەمەسمۇ؟  دېدى دېگەن

مەسجىدتىن . ئاندىن قولۇمنى تۇتتى. سۈرىنى ئۆگىتىپ قويىمەن، دېدى ئەڭ ئۇلۇغ

 ئۇلۇغ سۈرىنى ئۆگىتىپ قويماقچى ڭماڭا قۇرئاندىكى ئە: چىقىدىغان چاغدا، مەن

 ھەئە، ئۇ سۈرە: ﴿جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى اللەقا: ئىدىڭغۇ؟  دېسەم، ئۇ

ئۇ تەكرار ئوقۇلىدىغان يەتتە ئايەتلىك سۈرە ۋە ماڭا (. ئايەت . - 1سۈرە فاتىھە،   )خاستۇر﴾ 

 ( 4474بۇخارى: ) . قىلىنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر، دېدى ئاتا

ر ەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايۋدىن  رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ - 6735

 ڭئانىسى، كىتابنى ڭرئاننىۇق ەىھفات ەرۈس: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس

 ( 1457ئەبۇ داۋۇد: )  . رۇتتەئاي ەتتەكرارلىنىدىغان يەت نامازدا ۋەگىزى ېن

 خاسىيىتىئايەتۇلكۇرسىنىڭ 

: ۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇدىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەئب رەي ئىبنى كەبۇئ  -  6743
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ن ياد ئالغان ەنزىر! سۇم ۇبەئى ئ: ندىنەم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ

 ڭنىۇئ ۋە ەالل : نەپ سورىغانىدى، مەغ؟  دۇلۇئ ڭەت ئەقايسى ئاي ەر ئىچىدەتلەئاي

نزىر! ۇم ۇبەئى ئ: ەنەيھىسساالم يەلەر  ئەمبەيغەپ. دىمې، دۇياخشى بىلىد ەڭلى ئۇسەر

: نەپ سورىدى، مەغ؟  دۇلۇئ ڭەت ئەقايسى ئاي ەر ئىچىدەتلەن ياد ئالغان ئايەس

 ۇبەئى ئ: پۇرۇت پۇرۇئ ەمگەيدەيھىسساالم مەلەر  ئەمبەيغەم، پەسېرسى، دۇلكۇتەئاي

 ( 810سلىم: ۇم. )دىېن!  دۇك بولسەبارۇم ەگڭنزىر! ئىلمىۇم

 نىڭ خاسىيىتى« ۇلۇئامةنةر رةس»

 ۇلالھەزىيەد رۇسئەم ۇبەتىپ، ئۋېاب قىلىۋئبىنى تاەك: ۇيدەنداق دۇم ەمەلقەئ - 6741  

 ڭمنىەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس رەمبەيغەا پڭما ۇئ. قالدىمچرىشىپ ۇن ئەبىل ۇنھەئ

ئاخىرىدىكى ئىككى  ڭنىەرەقەب ەرۈچىسى سېكىمكى ك: ردىەيتىپ بېزىنى ئۆس ۇنۇم

 ( 5051خارى: ۇب.  )ۇقىلىد ەپايۇرقانداق ئىشىغا كەن، ھەيدىكۇئوق تنىەئاي

: جىبرىئىل  ۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇمادىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەئىبنى ئابباس ر - 6736

. راتتىۇشىدا ئولتېق ڭمنىەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغەيھىسساالم پەلەئ

ازنى ۋك بىر ئاەچىلغاندېازا ئۋرەددى دۇپتىن خەرەت يھىسساالم ئاسمانەلەر  ئەمبەيغەپ

ىدى، جىبرىئىل  ۋپ قارىۈرۈتۆشىنى كېيھىسساالم بەلەر  ئەمبەيغەپ. لىدىڭئا

 ازىسىۋرەچىلىپ باقمىغان بىر دېچقاچان ئېھ ڭئاسماننى ۇب: غاڭنىۇئ ميھىسساالەلەئ

ندىن ۈگۈب ۇب: جىبرىئىل شتى،ۈچ ەرىشتەدىن بىر پڭنىۇئ. دىېچىلدى، دېن ئۈگۈئىدى، ب

ا ڭسا: ساالم قىلىپ ەرىشتەپ ۇدى، ئې، دەرىشتەپ باقمىغان پۈشۈمىنغا چېباشقا چاغدا ز

ر ئاتا قىلىندى، ۇقىلىنمىغان ئىككى ن ئاتا  ەرگەبمەيغەچبىر پېا ئىلگىرى ھڭر! ساەۋەشخۇخ

. رۇتلىرى دەئاخىرقى ئاي ڭرىسىنىۈس ەرەقەن بەبىل رىسىۈس ەفاتىھ ڭرئاننىۇالر قۇئ

، ۇت قىلىنماي قالمايدە، ئىجابڭمۇنى سورىساڭپ، تىلىكىۇئوق ھەرىپ رەدىكى بىرڭنىۇئ

 ( 806سلىم: ۇم. )دىېد

 خاسىيىتىمۈلۈكنىڭ )تابارەك(سۈرە 

ر ەمبەيغەپ كى،ۇت قىلىنىدەايۋدىن  رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ - 6755

پ، ۇبول ەرۈتلىك بىر سەئاي 30رئاندا ۇق: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس
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 لكۇم ۇئ. ۇت قىلىدەر، شاپائەدەت قىلىنغانغا قەغپىرەناھى مۇگ تاكى ەغان كىشىگۇنى ئوقۇئ

 ( 2891تىرمىزى: ).رۇرىسىدۈس

  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ :ۇت قىلىنىدەايۋنداق رىۇدىن مۇنھەئ ۇلالھەزىيەجابىر ر - 6769

 . ماي ياتمايتتىۇلكنى ئوقۈم ەرۈن سەبىل ەجدەس ەرۈم سەللەسۋەيھى ەلەئ

پۈتۈن  تاۋۇس مۇنداق دەيدۇ: بۇ ئىككى سۈرە پەزىلەت جەھەتتە قۇرئاندىكى

 ( 2892ى: تىرمىز. )سۈرىلەردىن يەتمىش ھەسسە ئارتۇق

سۈرە ئىخالس : ھۇمەيد ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف مۇنداق دەيدۇ  -  6770  

 ئۇنى( تىالۋەت قىلغۇچىنى )  سۈرە مۈلك. قۇرئاننىڭ ئۈچتىن بىرىگە باراۋەر كېلىدۇ

 ( 487مالىك: . )قەبرىدە ۋە قىيامەت كۈنىدە( ئاقاليدۇ)

 خاىسىيىتىئىخالس سۈرىسىنىڭ 

: ۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇدىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەدرى رۇد خئىەس ۇبەئ - 6758

 ەلىدۆڭالپ، كڭغىنىنى ئاۇئوق ئىخالسنى ەرۈر دائىم سەھ ڭبىر كىشىنى ەنەبىركىشى ي

يتقانىدى، ېئ ەمگەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغە، پەك قىلدى  دەندەرگۆنى ئاز كۇئ

  ۇمكى، ئەسەن قەنامى بىل ڭلغان زاتنىبو ەنىم ئىلكىدېج: يھىسساالمەلەر  ئەمبەيغەپ

 ( 6643خارى: ۇب. )دىې، دۇلىدېر كۋەبارا ەچتىن بىرىگۈئ ڭرئاننىۇئىخالس( ق ەرۈس)

ر ەمبەيغە: پۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇدىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ - 6759

تىن بىرىنى چۈئ ڭرئاننىۇق ەرگەن سىلەالر! مڭيىغىلى: مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس

 ەرۈس يھىسساالم چىقىپ،ەلەر  ئەمبەيغەپ. قۇيىغىلد ۇررەد. دىېن، دەرىمېب پۇئوق

قالغاچقا، كىرىپ كەتكەن  ۋەھىي كېلىپ”: بىز. تتىەرىپ كىرىپ كېپ بۇئىخالسنى ئوق

پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم يەنە . بىرىمىزگە قاراشتۇق دېيىشكىنىمىزچە بىر  “ئوخشايدۇ

دىققەت . ئىدىم گە قۇرئاننىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئوقۇپ بېرىمەن دېگەنمەن سىلەر: چىقىپ

مۇسلىم: ). بىرىگە تەڭ كېلىدۇ، دېدى يەنى سۈرە ئىخالس( قۇرئاننىڭ ئۈچتىن) قىلىڭالر، ئۇ 

643 ) 

قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  مۇنداق رىۋايەت  6762

ئاۋازىنى ئاڭالپ  ئوقۇۋاتقان بىر كىشىنىڭ سۈرە ئىخالسنىسەلاللالھۇ  ئەلەيھى ۋەسەللەم 
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ئى رەسۇلۇلالھ ! نېمە ۋاجىب بولدى؟  دەپ : مەن. ۋاجىب بولدى، دېدى: قېلىپ

 ( 2897تىرمىزى: . )جەننەت، دېدى: پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم سورىغانىدىم،

 خاسىيىتىناس سۈرىلىرىنىڭ  ،فەلەق كافىرۇن، 

ر ەمبەيغە: پۇقىلىنىد تەايۋنداق رىۇدىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەمىر رئىبنى ئا ەقبۇئ - 6763

ر نازىل ەتلەنداق ئايۇا شڭما: نىدىەگېد نداقۇا مڭم ماەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەس

نى ەي) ين ەتەىزۋۋەئۇالر مۇپ باقمىغانىدى، ئۈلۈرۆتئىي كەق رەتلەك ئايەدڭنىۇقىلىندىكى، ئ

 ( 6643م: سلىۇم. )رۇرىلىرى(دۈس ناس ۋەق ەلەف

ئەبۇ سەئىد رەزىيەلالھۇ  ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر سەلاللالھۇ  ئەلەيھى  - 7573

فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرى . ۋەسەللەم جىنالردىن ۋە ئىنساننىڭ كۆزىدىن پاناھ تىلەيتتى

 .نازىل بولغاندىن كېيىن، شۇ سۈرىلەرنى ئوقۇپ، باشقا دۇئاالرنى ئوقۇمايدىغان بولدى

 (2058: )تىرمىزى

ئەلى رەزىيەلالھۇ  ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ: پەيغەمبەر سەلاللالھۇ   - 7579

پەيغەمبەر  . ئەلەيھى ۋەسەللەم ناماز ئوقۇۋاتقاندا، بىر چايان چىقىپ چېقىۋالدى

اللە چايانغا لەنەت قىلسۇن! ئۇ ناماز ئوقۇۋاتقان : ئەلەيھىسساالم نامازدىن پارىغ بولغاندا

ئاندىن سۇ بىلەن تۇز ئەكەلدۈرۈپ، سۈرە . دېدى مۇ، باشقىسىنىمۇ چېقىۋېرىدۇكىشىنى

 . )كافىرۇن، سۈرە فەلەق ۋە سۈرە ناسالرنى ئوقۇغاچ چايان چاققان جايغا سۈرگىلى تۇردى

 : (5890ئەلئەۋسەت : 830؛ ئەلسەغىر

ەلەيھى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئ: _ ئەبۇ سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ 9504

مۇئەۋۋىزەتەين . ۋەسەللەم ئۆزىگە جىن ۋە ئىنسانالرنىڭ كۆزى تېگىشىدىن پاناھ تىلەيتتى

)يەنى فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرى( نازىل بولغاندا، بۇرۇنقى پاناھ تىلەپ قىلىدىغان 

 ( 5494)نەسائى: دۇئالىرىنى تاشالپ، شۇ ئىككى سۈرىنىال ئوقۇيدىغان بولدى .

مەن پەيغەمبەر : فەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇفەرۋە ئىبنى نەۋ - 9362

ئى رەسۇلۇلالھ! ماڭا ئۇخالش ۋاقتىدا ئوقۇيدىغان بىر : ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

سۈرە كافىرۇننى ئوقۇ! : دۇئا ئۆگىتىپ قويغىن!  دېگەنىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

 ( 3403تىرمىزى: . )چۈنكى ئۇ شېرىكتىن ئادا  جۇدا بولۇشتۇر، دېدى
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بىز يامغۇرلۇق، : ئابدۇلالھ ئىبنى خۇبەيب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ - 9348

بىزگە ناماز ئوقۇپ بېرىشىنى  قاپقاراڭغۇ بىر كېچىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

. تەلەپ قىلىش ئۈچۈن ئۇنى ئىزدەپ چىقتۇق، ئۇنى ھەممىدىن بۇرۇن مەن تاپتىم

ئوقۇغىن : يەنە. ئوقۇغىن!  دېدى، مەن ھېچنېمە دېمىدىم: ىسساالم ماڭاپەيغەمبەر ئەلەيھ

  -ئوقۇغىن!  : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە. !  دېدى، مەن يەنە ھېچنېمە دېمىدىم

ئىخالس، : نېمىنى ئوقۇيمەن؟  دەپ سورىغانىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: مەن. دېدى

ئاخشامدا ئۈچ قېتىم ئوقۇغىن! بۇ، سەندىن ھەر   -فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنى ئەتىگەن  

 ( 3575)تىرمىزى: . قانداق يامانلىقنى دەپئى قىلىدۇ، دېدى

 :ھېكمىتى كەلىمىسىنىڭ جىيىمئەئۇزۇ بىلالھى مىنەش شەيتانىر رە

 بىلدۈرۈش تىلىكىنى قېقىپ دەرۋازىسىنى ئىجابەت تائاالنىڭ ئالالھ كەلىمە بۇ 

 ئۈچۈن ئېيتىش ھال ئىشىكىگە مەنسەپدارنىڭ بىرەر كىشىلەر خۇددى بۇ كەلىمسىدۇر،

 ئالالھ ئۇلۇق .ئوخشايدۇ كىرگەنگە ئىشىكتىن ئاندىن ئېلىپ روخسەت ئەۋەل كەلگەندە

 باشالشتىن مەشغۇالتىنى ئوقۇش قۇرئان ئىبارەت سىردىشىشتىن بىلەن بىلەن تائاال

 گۇناھالر قاتارلىق قىلىش بۆھتان -شچاپال قارا كىشىلەرگە شىكايەت، غەيۋەت بۇرۇن،

 تىالۋەت قۇرئان كېيىن ئۇنىڭدىن تازىالپ ئارقىلىق كەلىمە بۇ تىلىمىزنى بۇلغانغان بىلەن

 ۇزۇئەئ «دىكى ٭ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەش شەيتانىر رەجىيىم. الزىم باشالش قىلىشنى

 ئۈستىدە كەلىمە بۇ ئەھلىلىرى تمەرىپە .بىلدۈرىدۇ مەنانى دېگەن -قىلىمەن ئىلتىجا

 ۋەسىلە دېگۈچىلەرنىڭ بولىمەن يېقىن ئالالھقا كەلىمە بۇ :دەيدۇ مۇنداق توختىلىپ

 ئۇمىد يۈزلەنگەنلەرنىڭ ھاالكەتكە تۇتقۇسىدۇر، قورققۇچىالرنىڭ ئالالھدىن سۆزىدۇر،

 بۇ  .دەرۋازىسىدۇر كەڭرى قىلغۇچىالرنىڭ زىكرى يوشۇرۇن ئالالھنى چىراقىدۇر،

 ئوقۇماقچى قۇرئان»سۈرىسىدىكى نەھلە كەرىم قۇرئان تائاالنىڭ ئالالھ -ئوقۇش كەلىمىنى

 ئايەتنىڭ دېگەن «تىلىگىن پاناھ يامانلىقىدىن شەيتاننىڭ سېغىنىپ ئالالھقا بولساڭ

 كەلىمىنى بۇ ئەلەيھىسساالم جىبرىئىل :ھەدىستە بىر .قىلغانلىقدۇر ئىش بويىچە روھى

 رېۋايەت يەتكۈزگەنلىكى ئەلەيىھسساالمغا پەيغەمبەر ۋېلىپ،ئوقۇ مەھفۇزدىن لەۋھىل

  .قىلىنغان
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 :ئەھمىيىتى ئوقۇشنىڭ نى ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەش شەيتانىر رەجىيىم

 تىلدىن تەن، كۆڭۈل، كىشى بولغان ئوقۇماقچى قۇرئان بىلەن ئوقۇش كەلىمىنى بۇ  

 شەيتانالرنىڭ خىيالالردىن، سۋەسىلىكۋە ئىشالردىن، يامان تۈرلۈك سەھنىنى ئىبارەت

ئەئۇزۇ بىلالھى  ئىلگىرى ئوقۇشدىن قۇرئان ۋەجھىدىن شۇ .تازىاليدۇ ئازدۇرۇشىدىن

 .قارايدۇ دەپ سۈننەت :ئالىمالر بەزى . ۋاجىبدۇر ئوقۇش نىمىنەش شەيتانىر رەجىيىم

 ھېكايە دېگەنلىكى قمۇندا نىڭ (بولسۇن رازى ئۇنىڭدىن ئالالھلص )ئە ئىبنى ھەسەن

 تائاال ئالالھ ئوقۇسا، نىئەئۇزۇ بىلالھى مىنەش شەيتانىر رەجىيىمئادەم بىر :قىلىنىدۇ

 ئۇنىڭ .توسۇۋېتىدۇ بىلەن پەردە يۈز ئۈچ ئارىلىقىنى شەيتاننىڭ بىلەن كىشى ئۇ

 ئۇ شەيتان بىلەن شۇنىڭ .چەكسىزدۇر ئارىلىقدەك زېمىننىڭ ۋە ئاسمان كەڭلىكى

  .كېلەلمەيدۇ يېقىن قېشىغا كىشىنىڭ

 خاسىيىتى نىڭ«  بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم» 

بىرەر كىشى يىرىڭ، : ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ - 7569

يارا ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەردىن بىئارام بولۇپ پەيغەمبەر سەلاللالھۇ  ئەلەيھى 

كەلسە، پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى يەرگە  ۋەسەللەمنىڭ ئالدىغا

بىسمىلالھ، زېمىنىمىزنىڭ توپىسى، بەزىلىرىمىزنىڭ : تەگكۈزۈپ، ئاندىن كۆتۈرۈپ

 (2194)مۇسلىم:  . دەيتتى تۈكۈرۈكى رەببىمىزنىڭ ئىجازىتى بىلەن كېسەللەرگە شىپا بولىدۇ

 خاسىيىتىكەلىمىسىنىڭ   «ھالئىالھە ئىللەلال مۇھەممەدەن رەسۇلۇلال»

د ەممەھۇر، مۇچ بىر ئىالھ يوقتېتىن باشقا ھەالل :ەايىتىدۋرى ڭتىرمىزىنى - 3

 ەالل ەرقانداق كىشىگەھ نەرگەپ گۇۋاھلىق بەر، دۇلچىسىدەئ ڭنىەيھىسساالم اللەلەئ

 ( 2638تىرمىزى: ( . نەيىلگېد ۇدوزاخنى ھارام قىلىد

دېگەن كەلىمە  “ن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇراللەتى” تىن:ەببىەنۇۋەھب ئىبنى م - 22

توغرا، بىراق ھەر قانداق  دەپ سورالغانىدى، ئۇ: ئاچقۇچى ئەمەسمۇ؟ جەننەتنىڭ

ئاچقۇچنى ئېلىپ كەلسەڭ )قۇلۇپ( ئېچىلىدۇ،  ئاچقۇچنىڭ چىشى بولىدۇ، چىشى بار

ۇئەللەق )بۇخارى م.    ئاچقۇچنى كۆتۈرۈپ كەلسەڭ ئېچىلمايدۇ، دېدى ئەمما چىشى يوق
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 رىۋايەت قىلغان(

ر ەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايۋدىن رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەنسارى رەئىياز ئ  - 28

)اللەتىن باشقا ھېچ بىر  ئىالھە ئىلەلالال ” ن:ەگېنداق دۇئەلەيھى ۋەسەللەم   م ۇلالھەللەس

ا ئاالھىدە كەلىمە شۇنداق ئۇلۇغ كەلىمە بولۇپ، اللەنىڭ دەرگاھىد دېگەن بۇ “ئىالھ يوقتۇر (

. كىرگۈزىدۇ بۇ كەلىمىنى چىن قەلبىدىن ئېيتقان كىشىنى اللە جەننەتكە. تۇتىدۇ ئورۇن

كىشى )ئۇنىڭ بىلەن ( بۇ  ئەمما ساختىلىق قىلىپ، ئاغزىنىڭ ئۇچىدىال دەپ قويغان

بەززار .   ) دۇنيادا جېنى ۋە مېلىنى ساقالپ قاالاليدۇ، ئاخىرەتتە ھېسابىنى اللە ئالىدۇ

 قىلغان(رىۋايەت 

ر ەمبەيغەن پەم :ۇت قىلىدەايۋنلىكىنى رىەگېنداق دۇم ڭمالىك دادىسىنى ۇبەئ - 82

 لىغان ئىدىم:ڭنلىكىنى ئاەرگەب لىمەپ تەنداق دۇئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ  م ۇلالھەللەس

اللەتىن باشقا بارلىق  ۋە دېسە “بىر اللەتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر ”كىمكى: 

ئۇنىڭ  . جېنىغا چېقىلىش ھارام بولىدۇ ۋە مۈلكىگە - قىلسا، ئۇنىڭ مال مەبۇدالرنى ئىنكار

  ( 23)مۇسلىم: .  ھېسابىنى اللە ئۆزى ئالىدۇ ئىچكى سىرلىرىنىڭ

ر ەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايۋدىن رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئ - 110

ئى  ىدى، بىر كىشى:دېۋ الر!ڭالرنى يىڭىالڭئەلەيھى ۋەسەللەم  : ئىمانى ۇلالھەللەس

 . پ سورىدىەد لالھ! ئىمانىمىزنى قانداق يىڭىاليمىز؟ۇلۇسەر

)بىر اللەتىن باشقا ھېچ  ئىالھە ئىللەلالال ”پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم  : 

  ( 8493ئەھمەد: . )دېدى كەلىمىنى كۆپ دەڭالر! دېگەن “بىر ئىالھ يوقتۇر (

ھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر _ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلال 9546

ئىنسان چوڭ گۇناھالردىن ساقلىنىپ، : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

دېسە، ئۇ كەلىمىگە ئاسماننىڭ بارلىق  “اللەتىن باشقا ئىالھ يوق”: چىن قەلبىدىن

 ( 3590 )تىرمىزى: . ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ ۋە ئۇ تاكى ئەرشكىچە يېتىپ بارىدۇ

دېگەن «ال ئىالھە ئىلال ئەنتە سۇبھانەكە ئىننى كۇنتۇ مىنەززالىمىين٭»

 خاسىيىتىئايەتنىڭ 

سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ  - 9447
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يۇنۇس ئەلەيھىسساالم بېلىقنىڭ قورسىقىدا تۇرۇپ: : ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

دىن باشقا ئىالھ يوق، سەن كەمچىلىكلەردىن پاكسەن، ھەقىقەتەن مەن ئى اللە! سەن”

قانداق بىر مۇسۇلمان مانا مۇشۇ دۇئا بىلەن . دەپ دۇئا قىلغانىدى “زالىمالردىن بولدۇم

 ( 3505)تىرمىزى:  . ئىلتىجا قىلسا، اللە ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئەلۋەتتە قوبۇل قىلىدۇ

ەئد ئىبنززى ئەبزى ۋەققاسززدىن پەيغەمززبەر  تىرمىززى، ھززاكىم قاتززارلىق مۇھەددىسزالر سزز  

ئەلەيھىسسززاالمنىڭ مۇنزززداق دېگەنلىكىنزززى  رېزززۋايەت قىلىشزززىدۇ: زىننزززۇن )يۇنزززۇس  

ال ئىزالھە ئىلزال ئەنزتە     »ئەلەيھىسساالم( نىڭ بىلىقنىزڭ قارنىزدا تزۇرۇپ قىلغزان دۇئاسزى     

ۇسۇلمان دېگەن ئايەت بولۇپ، ھەر قانداق بىر م« ٭سۇبھانەكە ئىننى كۇنتۇ مىنەززالىمىين

ئادەم ھەر ھاجەت تەلىپىدە بۇ ئايەتنى ئوقۇسا دۇئاسى ئىجزابەت بولىزدۇ. سزەئدى ئىبنزى     

مالىك )ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن( مۇنداق دەيدۇ: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

مۇنداق دېگەنلىكىنزى ئاڭلىغزان ئىزدىم. ئىسزمى ئەزەم بزاركى ئۇنىزڭ بىزلەن دۇئزا قىلسزا          

يا  -ۇ. تىلىكى بېرىلىدۇ، ئۇ بولسا يۇنۇس ئىبنى مەتتانىڭ دۇئاسىدۇر. مەنئىجابەت بولىد

دېدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم   -رەسۇلۇلالھ! ئۇ ئايەت  يۇنۇس ئىبنى مەتتاغا خاسمۇ؟ 

 مۇنداق دېدى: ئۇ ئايەت  يۇنۇس ئىبنى مەتتاغا خاس، مۇسۇلمانالر جامائەسىگە ئامدۇر. 

 خاسىيىتىئەسماۇلھۇسنانىڭ 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9271

ئىسمى بار بولۇپ، كىمكى ئۇنى  99اللەنىڭ : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

 ( 2677)مۇسلىم: . اللە تاقتۇر، )شۇڭا( تاقنى ياخشى كۆرىدۇ. يادلىسا، جەننەتكە كىرىدۇ

 يىتىخاسىكەلىمە تەۋھىدنىڭ 

_ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر  9540  

يالغۇز اللەتىن باشقا ئىالھ يوق، ”كىمكى كۈندە يۈز قېتىم: : ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئۇنىڭ شېرىكى يوق، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، بارلىق ھەمدۇ سانا ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ 

دېسە، ئون قۇل ئازاد قىلغان ۋە يۈز ياخشىلىق قىلغاننىڭ  “ەرسىگە قادىردۇرھەممە ن

ساۋابى بېرىلىدۇ، يۈز گۇناھى ئۆچۈرۈلىدۇ، )شۇ كۈنى ( كەچ كىرگىچە شەيتاننىڭ 

ئۇ كەلىمىنى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ زىكرى قىلغانالردىن باشقا . يامانلىقىدىن ساقلىنىدۇ
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اللە ”كىمكى: . ابلىق ئىش قىاللمىغان بولىدۇھېچكىم )شۇ كۈن ئىچىدە( ئۇنىڭچىلىك ساۋ

دېگەن سۆزنى يۈز قېتىم ئېيتسا، دېڭىز  “پاكتۇر، بارلىق ھەمدۇ سانا ئۇنىڭغا خاستۇر

 (2691)مۇسلىم: . كۆپۆكىدەك كۆپ گۇناھى بولسىمۇ كەچۈرۈلىدۇ

_ ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  9541  

يالغۇز ”كىمكى ئون قېتىم: : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەنپەيغەمبەر 

اللەتىن باشقا ئىالھ يوق، ئۇنىڭ شېرىكى يوق، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، بارلىق ھەمدۇ 

دېسە، ئىسمائىل ئەۋالدىدىن ئون  “سانا ئۇنىڭغا خاستۇر ۋە ئۇ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر

 ( 2693)مۇسلىم: . بىنى ئالىدۇقۇلنى ئازاد قىلغاننىڭ ساۋا

 خاسىيىتىكەلىمە تەمجىدنىڭ 

پەيغەمبەر : _ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ 9524  

سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يوپۇرمىقى قۇرۇپ كەتكەن بىر تۈپ دەرەخنىڭ يېنىدىن 

. رگە تۆكۈلۈپ چۈشتىئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، ھاسىسى بىلەن ئۇرغان ئىدى، غازاڭالر يە

ھەمدۇ سانا اللەقا خاستۇر، اللە پاكتۇر، ”: ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى

دېگەن كەلىمىلەر بەندىنىڭ گۇناھلىرىنى  “اللەتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، اللە بۈيۈكتۇر

 (  3533)تىرمىزى:  . خۇددى مۇشۇ دەرەخنىڭ غازاڭلىرى تۆكۈلگەندەك تۆكۈۋېتىدۇ

_ سەفىنە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ  9519

تارازىدا ئېغىر كېلىدىغان مۇنۇ بەش نەرسىگە : ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

اللە ”، “اللەتىن باشقا ئىالھ يوق ”، “ھەمدۇ سانا اللەقا خاستۇر”، “اللە پاكتۇر”ھەيرانمەن: 

. لىمىلەر ۋە ئازارغا ئۇچرىغان ياخشى ئادەمنىڭ سەۋر  تاقىتىدېگەن كە “بۈيۈكتۇر

 ()ئەلئەۋسەت 

ئىمران ئىبنى ھۇسەين رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ:  - 9520  

قايسىڭالر بىر كۈندە ئۇھۇد تېغىدەك ساۋابلىق : پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! بۇنىڭغا كىمنىڭ : ساھابىلەر. ئىش قىالاليسىلەر؟  دەپ سورىدى

ھەممىڭالرنىڭ كۈچى يېتىدۇ، : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم. كۈچى يېتىدۇ؟  دېيىشتى

ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى ! ئۇ قانداق ئەمەل؟  دەپ سورىغانىدى، : ساھابىلەر. دېدى
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. د تېغىدىنمۇ بۈيۈكتۇردېگەن كەلىمە ئۇھۇ “اللە پاكتۇر”: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

اللەقا ھەمدۇ سانا ”. دېگەن كەلىمە ئۇھۇد تېغىدىنمۇ بۈيۈكتۇر “اللەتىن باشقا ئىالھ يوق ”

دېگەن كەلىمىمۇ  “اللە بۈيۈكتۇر”. دېگەن كەلىمە ئۇھۇد تېغىدىنمۇ بۈيۈكتۇر “بولسۇن!

 ؛ بەززار(: 175/18)ئەلكەبىر . ئۇھۇد تېغىدىنمۇ بۈيۈكتۇر، دېدى

 خاسىيىتىئوقۇشنىڭ ، تەسبىھ، تەھلىل ئىستىغپار 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9308

كىمكى بامدات نامىزىدىن كېيىن : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

قېتىم دېسە، دېڭىزنىڭ  100نى “الئىالھە ئىللەلالھ”قېتىم،  100نى “سۇبھانەلالھ ”

 ( 1354)نەسائى: . ۈكىدەك كۆپ گۇناھى بولسىمۇ، ھەممىسى مەغپىرەت قىلىنىدۇكۆپ

قېتىم  33، “سۇبھانەلالھ”قېتىم  33ھەر نامازدىن كېيىن : يەنە بىر رىۋايەتتە - 9312

 ھەالئى ال » نى 99دېسە، ئاندىن بۇ  “ئالالھۇ ئەكبەر”قېتىم  33، “ئەلھەمدۇلىلالھ”

 «ريىدىقەن ئىەيش لىۇلك الئەە ۇۋەھۋ كۇۇللمھۇلەۇ ەھل كەىيەرش الۇ ەھھدۋەۇ ھلاللەىلئ

)يېگانە اللەتىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر، پادىشاھلىق اللەقا مەنسۇپتۇر، جىمى ھەمدۇ 

قىلسا،  100دېگەن كەلىمە بىلەن  “سانا اللەقا  خاستۇر، اللە ھەر نەرسىگە قادىردۇر (

 ەممىسى مەغپىرەت قىلىنىدۇدېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك كۆپ گۇناھى بولسىمۇ، ھ

 (  597دېيىلگەن.)مۇسلىم: 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9349

سۇبھانەلالھ  ئاخشامدا يۈز قېتىم   -كىمكى ئەتىگەن  : ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

. اۋابقا ئېرىشەلمەيدۇدېسە، قىيامەت كۈنى ھېچكىم ئۇنىڭكىدىن ئەۋزەل س ۋەبىھەمدىھى

پەقەت شۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن ياكى ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇپ دېگەن كىشىال ئۇنىڭكىدەك 

 (  3469)تىرمىزى:  . ياكى ئۇنىڭكىدىن ئەۋزەلرەك ساۋابقا ئېرىشىشى مۇمكىن

_ ئەغەر مۇزەنىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  9535

شەك  شۈبھىسىزكى، بەزىدە قەلبىمنى : ەسەللەم مۇنداق دېگەنسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋ

)مۇسلىم: . ئەلۋەتتە، مەن اللەقا كۈندە يۈز قېتىم ئىستىغفار ئېيتىمەن. غەپلەت قاپاليدۇ

2702 ) 
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ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋبە : _ باشقا بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېيىلگەن 9536

 ( 2702)مۇسلىم: . كۈندە يۈز قېتىم تۆۋبە قىلىمەنقىلىڭالر، چۈنكى مەن ئۇنىڭغا 

_ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  9551  

تىلغا )ئېيتىلىشى( يەڭگىل، تارازىغا ئېغىر، : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

اللە پاكتۇر، بارلىق ھەمدۇ سانا ”ئۇالر: . اللەقا ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان ئىككى كەلىمە بار

 ( 6682)بۇخارى: . دېگەن كەلىمىلەردۇر “ئۇنىڭغا خاستۇر، اللە پاكتۇر ۋە بۈيۈكتۇر

 توغىرىسىدا نى ئوقۇشنىڭ ۋاجىپلىقى ازقالغان نام

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 967

كىمكى نامازنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا،  ۇنداق دېگەن:سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم   م

نامازنى مېنى ئېسىڭگە ئالغاندا چۈنكى اللە تائاال: . بولىدۇ ئېسىگە كەلگەندە ئوقۇسا

 ( 620نەسائى: .  )دېدى. ( ئايەتنىڭ بىر قىسمى - 14سۈرە تاھا، )ئوقۇغىن ! 

بىر قانچە كىشى :  لىنىدۇئەبۇ قەتادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قى - 963

سەپەرگە ئاتلىنىپ، كېچىلەپ  رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم   بىلەن بىللە

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى . يەرگە چۈشتۇق تاڭغا يېقىن بىر . ئۇزۇن يول يۈردۇق

 ننىدەپ ھەممەيلە ۋاقتىغا دىققەت قىلىڭالر، ئۆتۈپ كەتمىسۇن ! ۋەسەللەم  : نامازنىڭ

ئويغىنىپ يەنە يولغا . لېكىن ھەممىمىز كۈن چىققۇچە ئۇخالپ قاپتىمىز. ئاگاھالندۇردى

بىالل رەزىيەلالھۇ . چۈشۈپ تاھارەت ئالدۇق چىقتۇق، بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن بىر يەرگە

بىلەن بامدات نامازنىڭ سۈننىتىنى ئاندىن پەرزىنى ئوقۇدۇق،  ئەنھۇ ئەزان ئوقۇدى، ئالدى

كېچىكتۈرۈپ ياخشى  بىز نامازنى”:  بىرىگە بەزىلەر بىر. پەرنى داۋامالشتۇردۇقسە ئاندىن

ئەلەيھى ۋەسەللەم  : ئۇخالپ قېلىش خاتالىق  دېيىشتى، پەيغەمبەر سەللەلالھۇ “قىلمىدۇق

ئەگەر  . تۇرۇپ نامازنى كېچىكتۈرۈش خاتالىق ھېسابلىنىدۇ ئەمەس، لېكىن ئويغاق

قويسا،  اقتىنى كېچىكتۈرۈپۋ خالپ قېلىپ، نامازنىڭئۇنتۇپ قېلىپ ياكى ئۇ بىرىڭالر

ئەتىسى ئەسلىدىكى پېتى  ئېسىگە كەلگەندە ياكى ئويغانغاندا دەرھال ئوقۇۋالسۇن ! ئەمما

 ( 437ئەبۇ داۋۇد: ). دېدى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇسۇن

ھزاب غازىتىدا، ەئ: ۇت قىلىنىدەايۋنداق رىۇدىن  مۇنھەئ ۇلالھەزىيەلى رەئ - 6820
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برىلىرىنى ئوتقا ەق ۋەيلىرىنى ۆئ ڭالرنىۇئ ەالل: مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ

سىر نامىزى (نى ەئ) را ناماز ۇرغىچىلىك ئوتتۇن ئولتۈبىزنى ك الرۇئ. نۇتسۋەزىۇتوشق

 ( 2931بۇخارى: ) . دىېد  قىلدى ەارۋئا تمايۇئوق

  ۇلاللالھەس رەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايۋدىن رىۇنھەئ ۇلالھەزىيەلى رەئ - 6821

   ( 27سلىم: ۇم.  )پ قويدىۇرا نامازدىن توسۇبىزنى ئوتت: نەگېنداق دۇم مەللەسۋەيھى ەلەئ

ن ەنامىزىنى( شام بىل سىرەنى ئەي) نى ۇئ: نەيىلگېنداق دۇم ەتتەايۋبىر رى ەنەي - 6822

 ( 627سلىم: ۇم). الدىۇۋن نامىزى ئارىلىقىدا ئوقەپتۇخ

شرىكالر ۇم: ۇت قىلىنىدەايۋنداق رىۇدىن مۇنھەئ ۇلالھەزىيەلالھ رۇئابد - 6823

ن ۈسىر نامىزىنى تاكى كەئ ل قىلىپ،ۇشغەمنى مەللەسۋەيھى ەلەئ  ۇلاللالھەر سەمبەيغەپ

يھىسساالم ەلەر  ئەمبەيغەن، پەبىل ڭنىۇش. تمىدى ۇ( ئوق ەياكى سارغايغىچ)  ەقىزارغىچ

 ڭالرنىۇئ ەالل. شتىۇپ قويۇتوس شتىنۇرا نامازنى ئوقۇبىزنى ئوتت: دىېنداق دۇم

 (628سلىم: ۇم)   رغاي!ۇن تولدەبرىلىرىنى ئوت بىلەق ۋەقورساقلىرىنى 

 دە ئايەتلىرىنىڭ خاسىيىتىجسە

ھىدايەت گۇلزارى ناملىق كىتاپتا قۇرئاندىكى بارلىق سەجدە ئايەتلىرىنى بىر يەرگە جەمى 

چىدە ئوقۇسا ئۇ دۇنيا بۇ قىىلىپ ھەر بىر سەجدە ئايىتدىن كىيىن سەجدە قىلىپ  كى

 دۇنيالىق قانداق ھاجىتى بولسا راۋا بولىدۇ. دىيىلگەن.

 خاسىيەتلىرىدۇئا ۋە ئۇنىڭ 

 * بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر ئەيتىدۇ: مېنى »  ئالالھ تابارەك ۋە تەئاال قۇرئان كەرىمدە: 

، «ىلىڭالر، مەن ئىجابەت قىلىمەنماڭا دۇئا ق -چاقىرىڭالر، مەن جاۋاب بېرىمەن 

پەرۋەردىگارىڭالرغا ئۇنىڭ غەزىپىدىن قورققان ۋە رەھمىتىدىن تاما قىلغان ھالدا دۇئا »

سىلەر پەرۋەردىگارىڭالرغا يالۋۇرۇپ ئىلتىجا قىلغان ۋە يوشۇرۇن ھالەتتە دۇئا »  «قىلىڭالر!

ەن، چاقىرغۇچىالرنىڭ بەندىلىرىم مەندىن سورىسا، مەن ئۇالرغا يېقىنم»، « قىلىڭالر!

دۇئا قىلغان چاغدىكى دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن، شۇنداق بولغاندىكىن، مېنىڭ 
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ئىجابەت قىلىشىمنى تىلىسۇن! ماڭا ئىشەنسۇن! بۇنداق قىلىش ئۇالرنىڭ توغرا يولدا 

پەرۋەردىگارىڭالر ئىيتىدۇ: ماڭا »ئالالھ مۇنداق دەيدۇ:  دېدى.« مېڭىشى ئۈچۈن پايدىلىق 

« غافىر«. »قىلىڭالر! مەن دۇئايىڭالرنى قوبۇل قىلىمەن، )تىلىكىڭالرنى( بىرىمەندۇئا 

 ئايىتى. -60سۈرىسى 

سەلمان فارىسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9244

شۈبھىسىزكى ، اللە بەكمۇ ھايا : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

ېخىيدۇر، كىشى ئۇنىڭدىن بىر نەرسە تىلەپ دۇئاغا قول كۆتۈرسە، قىلغۇچىدۇر، بەكمۇ س

 ( 3556)تىرمىزى:  . اللە ئۇنى قۇرۇق قايتۇرۇشتىن ھايا قىلىدۇ

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9245

لىدىغانلىقىغا دۇئا قىلغاندا، ئىجابەت بو: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

قەتئىي ئىشەنچ قىلغان ھالدا دۇئا قىلىڭالر! شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى، اللە تائاال قولى 

 (  479)تىرمىزى:  . دۇئادا، ئەمما قەلبى باشقا يەردە كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلمايدۇ

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9231

بەندىنىڭ رەببىگە ئەڭ يېقىن بولىدىغان : لالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەنسەلال

. شۇنىڭ ئۈچۈن، سەجدىدە دۇئانى كۆپ قىلىڭالر. ھالىتى سەجدىدىكى ھالىتىدۇر

 ( 482)مۇسلىم: 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9232

كىمكى قىيىنچىلىق ۋە يامان كۈنلەردە : ەم مۇنداق دېگەنسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەلل

دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولۇشىنى خالىسا، تېنى ساغالم، خاتىرجەم ۋاقتىدا دۇئانى كۆپ 

 (3382)تىرمىزى:  . قىلسۇن

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9233

مەزلۇمنىڭ دۇئاسى، گەرچە ئۇ پاسىق : اق دېگەنسەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇند

بولغان تەقدىردىمۇ ئىجابەت بولىدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ پاسىقلىقى ئۆزىگىدۇر .)ئەھمەد: 

8577 ) 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9235



 

18 

ڭ دۇئاسى شەكسىز مۇنداق ئۈچ كىشىنى: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

مەزلۇمنىڭ دۇئاسى، مۇساپىرنىڭ دۇئاسى، دادىنىڭ بالىغا قىلغان : ئىجابەت بولىدۇ

 ( 1905)تىرمىزى:  .بەددۇئاسى

پەيغەمبەر : ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ -  9227

ك ئىجابەت بولىدۇ؟  ئى رەسۇلۇلالھ ! قايسى دۇئا بە: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن

كېچىنىڭ ئاخىرقى : دەپ سورالغانىدى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

قىسمىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ۋە ھەر بىر پەرز نامازدىن كېيىن قىلىنغان دۇئا، دەپ جاۋاب 

 ( 3499)تىرمىزى: . بەردى

، پەيغەمبەر ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى - 9228

ئەزان بىلەن تەكبىر ئارىسىدا قىلىنغان دۇئا : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

 (  521)ئەبۇ داۋۇت: . رەت قىلىنمايدۇ

نۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9217

﴿پەرۋەردىگارىڭالر : گەندىن كېيىندې دۇئا ئىبادەتتۇر: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مەن دۇئايىڭالرنى قوبۇل قىلىمەن )تىلىگىنىڭالرنى : ئېيتىدۇ

بېرىمەن(، شۈبھىسىزكى ، مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر 

. ۇغاندېگەن ئايەتنى ئوق (ئايەت. - 60سۈرە غافىر، ) خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ﴾ 

 ( 3372)تىرمىزى: 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9218

اللە تائاالنىڭ نەزىرىدە دۇئادىنمۇ ئۇلۇغراق : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

 ( 3370)تىرمىزى:  . ئىبادەت يوق

نىدۇكى، ئۇ پەيغەمبەر سەلاللالھۇ جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلى - 9221

ھەرقانداق بىر ئىنسان ھاجىتىنى : ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان

تىلەپ دۇئا قىلغاندا، گۇناھ بولىدىغان ياكى ئۇرۇغ  تۇغقانلىرىدىن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشكە 

ىگەن نەرسىسىنى ئېلىپ بارىدىغان ئىشنى تىلىمىگەنال بولسا، اللە تائاال ئۇنىڭ تىل

 ( 3381)تىرمىزى:  . بېرىدۇ
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 دۇئا ۋاقتى، دۇئا قىلغۇچىنىڭ ھالىتى، دۇئانىڭ شەكلى ۋە باشقا مەسىلىلەر

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 9224

قى رەببىمىز ھەر كېچىسى كېچىنىڭ ئاخىر: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

كىم ماڭا دۇئا قىلىدۇ؟ ”: ئۈچتىن بىر قىسمى قالغان چاغدا دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشىدۇ ۋە

كىم . كىم مەندىن سورايدۇ؟ سورىغىنىنى بېرىمەن. ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلىمەن

 ( 1145)بۇخارى: . دەيدۇ “مەندىن مەغپىرەت تىلەيدۇ؟ ئۇنى ئەپۇ قىلىمەن 

اللە تائاال كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى : اق دېيىلگەنيەنە بىر رىۋايەتتە مۇند -  9225

ئىستىغفار ئېيتقۇچى بارمۇ؟ ”: ئۆتكەندە، دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشۈپ، تاكى تاڭ ئاتقىچە

دەپ نىدا  “تۆۋبە قىلغۇچى بارمۇ؟ ھاجىتىنى تىلىگۈچى بارمۇ؟ دۇئا قىلغۇچى بارمۇ؟ 

 ( 758)مۇسلىم: . قىلىدۇ

 دۇئانىڭ ئەھمىيىتى

 ۇرىدۇ.شەيتاننى قاچ -1

 نى خۇش قىلىدۇ.هللا ا -2

 غەم، خاپىلىقنى يوقىتىدۇ. -3

 خۇشاللىق، مولچىلىق، كەڭرىچىلىك، كامالەت پەيدا قىلىدۇ. -4

 چىراينى نۇرالندۇرىدۇ. -5

 كەللىك پەيدا قىلىدۇ. -رىزىق يوللىرىنى كەڭرى قىلىدۇ. كەل -6

 نىڭ بەندىگە بولغان مۇھەببىتىنى پەيدا قىلىدۇ.هللا ا -7

هللا غا بولغان مۇھەببىتىنى پەيدا قىلىدۇ، مۇراقىبە، مەئرىپەتۇلالھ، اهللا نىڭ ابەندى -8

 غا يىقىنچىلىق ھاسىل قىلىدۇ.هللا غا يۈزلىنىش. ا

 زىكرى ئەيتقۇچىغا زىكرۇلالھ ھاسىل بولىدۇ. -9

 قەلب تىرىكلىكى پەيدا قىلىدۇ.  -10

ش تۇيغۇسى بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇقتىن يىراق بولۇش، قورقۇهللا ا -11

 يوقىلىدۇ.

 گۇناھالر ئۆچۈرىلىدۇ. -12
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 قىيىنچىلىق كۈنلەردە پايدىسى تىگىدۇ. -13

جىمجىتلىق، تىنىچلىق پەيدا بولىدۇ. رەھمەت تۇيغۇلىرى قاپاليدۇ. ماالئىكىلەر  -14

 قوغدايدۇ. -ئەتراپنى ئورايدۇ.

ئۇنىڭ غەيبەت، شىكايەت، سۇخەنچىلىك، ئەخالقسىز، ناشايان سۆزلەردىن ۋە  -15

 گۇناھىدىن ساقلىنىپ قالىدۇ.

 قىيامەت كۈنىدىكى پۇشايماندىن ئامان بولىدۇ.  -16

خىلۋەتتە يىغلىغانلىق سەۋەبىدىن قىيامەت كۈنى ئەرشنىڭ سايىسىدىن  -17

 بەھرىمەن بولىدۇ.

 ئالالھنى ئۇنتۇپ قىلىش غەپلىتىدىن ئامان بولىدۇ.   -18

 الىدۇ.مۇناپىقلىق ئىللەتلىرىدىن ساقلىنىپ ق -19

نى زىكرى قىلىش ئەڭ ئاسان، جاپاسى يوق، جاننى قۇتقۇزىدىغان هللا ا  -20

 ئىبادەتتۇر. باشقا كىشىلەر ئىرىشەلمەيدىغان دەرىجىلەرگە ئىرىشىدۇ.

 غا زىكرى ئەيتقۇچىالرنىڭ ئىرىشىدىغان مەھسۇالتى جەننەت بولىدۇ.هللا ا  -21

لىدۇ. ھاجىتى راۋا بولۇشقا دۇنياغا ھىرىسلىق، تەمەخورلىقتىن قۇتۇ -قەلىب مال -22

 سەۋەبچى بولىدۇ.

 قەلىب كۈچلىنىدۇ. ئىرادە كۈچى ئاشىدۇ. چىدام، غەيرىتى ئۆرلەيدۇ. -23

 نادامەتتىن قۇتۇلىدۇ. -قايغۇ، ئىچ پۇشۇق، ھەسرەت -بىشىغا كەلگەن غەم -24

 شەيتان ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىغا بولغان قارشىلىق كۈچى ئاشىدۇ. -25

ردىن قەلبنى يىراقالشتۇرۇپ ئاخىرەتلىك ئىشالرغا دۇنيالىق ئىشال -26

 يىقىنالشتۇرىدۇ.

غا زىكرى تەسبىھ هللا زىكرى ئەيتىش شۈكرى قىلغانلىقنىڭ باشلىنشىدۇر، ا -27

 غا شۈكرى قىلمىغان بولىدۇ.هللا ئەيتمىغان ئادەم ا

نى زىكرى قىلىشنىڭ نەملىكى قۇرۇپ قالمىسىال جانلىقالر هللا تىلىدىن ا -28

 ىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىك كىشىسى بولىدۇ.نهللا ئىچىدىكى ا

زىكرى تەسبىھ ئەيتىش قەلبنىڭ قاتتىقلىقى يۇمشىتىپ، قارا كۆڭۈللۈكنى  -29
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 يوقىتىدۇ.

دىن ئۆزى ھەققىدە  رەھمەت هللا ماالئىكىلەرنى دۇئاغا قەرىزدار قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ا  -30

 تىلىشىگە ئىرىشىدۇ.

 ىلىش ئالدىنقى ئاساس قىلىنىدۇ.نى زىكرى قهللا بارلىق ئەمەل، ئىبادەتلەر دە ا  -31

 تائاال زىكرى ئەيتقۇچىالر بىلەن ماالئىكىلەرگە ماختىنىدۇ.هللا ا -32

مۇشەققەتلەرنى يىنىكلىتىدۇ. ئىشالرنى  -قىيىن ئىشالرنى ئاسانالشتۇرىدۇ، جاپا -33

 يۈرۈشتۈرىدۇ.

 ۋاقىتقا بەرىكەت پەيدا قىلىدۇ، ئۆمۈرنى ئۇزارتىدۇ. -34

شىدە ئاجايىب تەسىر كۈچكە ئىگە بولۇپ، قاتتىق ۋەھىمە ئىچىدە ئامانلىققا يىتىى -35

 قالغان ئادەمگە زىكرى ئەڭ پايدىلىقدۇر.

 دۈشمەن ئۈستىدىن غەلبە قىلىشتا كۈچلۈك ياراغدۇر. -36

 قەلبنى كۈچلەندۈرۈش ۋاسىتىسىدۇر. -37

رى جەزىرىلەر، پۈتۈن زىمىندىكى بارلىق مەۋجۇداتالر زىك -ئىگىز تاغالر، چۆل  -38

 ئەيتقۇچىدىن پەخرىلىنىدۇ. ئۇنىڭغا خۇشاللىق بىشارەتلىرىنى تىلەيدۇ.

يولدا، ئۆيدە، يۇرتتا، سەپەردە،  زىكرى ئەيتسا ، ماڭغان تۇرغان يەرلىرى  -39

 قىيامەت كۈنى گۇۋاھلىق بىرىدۇ.

زىكرى ئەيتقۇچىالرغا باشقا ئىبادەتلەردە ھاسىل بولمايدىغان لەززەتلىنىش،  -40

 ۇزۇرلىنىش تۇيغۇسى پەيدا بولىدۇ.تەڭداشسىز ھ

 قائىدىلىرى -دۇئانىڭ ئەدەب

پەرۋەردىگارىڭالرغا تۆۋەنچىلىك بىلەن »ئايىتىدە:  -55سۈرىسىنىڭ « ئەئراف»

كەلمەس سۆزلەپ، توۋىالپ ھەددىدىن  -دۇئا قىلغاندا كەلسە»، « يوشۇرۇنچە دۇئا قىلىڭالر

  .دىيىلگەن« ئاشۇرۇۋەتكەنلەرنى ئالالھ ياقتۇرمايدۇ

 ھاالل ئىستېمال ئارقىلىق ئىچكى دۇنياسىنى ياخشىالش.  -1

ئىخالس بىلەن )چىن ئىرادە بىلەن( دۇئا قىلىش. ئالالھ تائاال بۇ توغرىلىق قۇرئان  -2

 «.ئالالھقا ئىخالس بىلەن ئىبادەت قىلغان ھالدا دۇئا قىلىڭالر!»كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: 
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يېغىپ تۇرۇپ، ھاياجانلىق تۇيغۇ بىلەن  دۇئانى پۈتۈن دېققەتنى -ھۇزۇرى قەلب -3

قىبلىگە ئالدىنى قىلىش. دۇئا  قىلىش. دۇئادا ھەمدۇ سانا ئوقۇش، دۇرۇد ئوقۇش الزىم.

 قىلغاندا ئىككى قولىنى دولىسىغىچە كۆتۈرۈش.

ئاۋازنى، كۆزىنى، بېشىنى پەس تۇتۇپ، ئەدەب ئەخالق بىلەن، يوۋاش، مۇاليىملىق -4

 ا تامام بولغاندا ئىككى قولىنى يۈزىگە تارتىش.بىلەن   دۇئا قىلىش، دۇئ

ساالم  -سانا ئىيتىش، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد -دۇئا قىلغاندا ھەمدۇ-5

ئالالھنىڭ ئالدىدا تۇرغاندەك تەسەۋۋۇر قىلىپ دۇئا  ئىيتىش، ئۇنىڭغا رەھمەت تىلەش.

  قىلىش.

 دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ۋاقىتالر

فات كۈنى، رامزان ئىيى، جۈمە كۈنىگە تاڭ ئاتار كىچىسى،  قەدرى كىچىسى، ئەرە

جۈمە كۈنى، جۈمە ۋاقتى، يىرىم كىچە، نامازنىڭ ئەزان ۋاقتى، ئەزان بىلەن نامازغا 

تۇرغۇچە بولغان ۋاقىت، چوڭ ئىبادەتتە يارىالنغان چاغ، پەرىز ناماز ئاخىرالشقان ۋاقىت، 

قىت، بولۇپمۇ خەتمىسى تامام بولغان سەجدە ئىچى، قۇرئان تىالۋىتى ئاخىرالشقان ۋا

ۋاقىت، زەمزەم سۈيى ئىچكەن ۋاقىت، ئالالھنىڭ زىكرىگە ئولتۇرغان ۋاقىت، روزىنىڭ 

 ئىفتار ۋاقتى.    

 دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ئورۇنالر

مەسچىتلەر: مەككىدىكى ھەرەم مەسچىتى، مەدىنىدىكى پەيغەمبەر مەسچىتى، 

تى، مەككە مۇكەررەمە، مەدىنە مۇنەۋۋەرە، ئەرەفات بەيتۇلمۇقەددەستىكى ئەقسا مەسچى

مەرۋە،  -دائىرىسى، كەئبە شەرىف، مۇلتەزىم، مىيزاننىڭ ئاستى، زەمزەم قۇدۇقى، سافا

 مۇزدەلىفە، ماقامى ئىبراھىم، شەيتانغا تاش ئاتىدىغان جايالر.

 دۇئا ئىجابەت بولۇشنىڭ ئالدىنقى شەرتلىرى

ەرنى يىيىش. ياخشى ئىشالرنى قىلىش، ھاالل پاكلىق بىلەن بولۇش. ھاالل نەرسىل

 ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىش. ھارامدىن يىراق تۇرۇش.

 قەبرىدە دۇئا قىلىش

 سەللەلالھۇ پەيغەمبەر: دەيدۇ مۇنداق ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئەففان ئىبنى ئوسمان - 2618
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: تۇرۇپ ۆرەئ بېشىدا ئۇنىڭ كېيىن، بولغاندىن قىلىپ دەپنە مېيىتنى ئەلەيھى ۋەسەللەم  

 تۇرۇشىنى مۇستەھكەم ئۇنىڭ اللەتىن!  قىلىڭالر تەلەپ مەغفىرەت قېرىندىشىڭالرغا

 ( 3221: داۋۇد ئەبۇ) . دەيتتى تارتىلىۋاتىدۇ سوراققا ھازىر ئۇ چۈنكى قىلىڭالر، تەلەپ

ئابدۇلالھ ئىبنى : _ ئابدۇلالھ ئىبنى دىنار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ 9576

يغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرە بېشىدا  تۇرۇپ، پەيغەمبەر ئۆمەرنىڭ پە

)مالىك رىۋايەت . ئەلەيھىسساالمغا، ئەبۇ بەكرىگە ۋە ئۆمەرگە ساالم يوللىغىنىنى كۆردۈم

 قىلغان(

 ئةإرادص پةتطصييةنصث خاسصيةتلصرص

 طةر قانداق مۋئمصن بةندة سائادةتمةن ئۇممةتلةردصن طةر كصم  بۋ ئةإرادص پةتطصييةنص

ناماز بامداتتصن كصيصن ئوقۋشقا ئادةتلةنسة  جصمص طاجةتلصرص راإا بولغاي مۇشكۇللصرص 

ئاسان بولغاي. بۋ ئةإراد پةتطصييةگة  قۋرئان كةرصمدصن تالالنغان دۋئاالر، ئصسمص ئةزةملةر، 

ئالالطنصث ئصسصم سۇپةتلصرص، خاسصيةتلصك دۋئاالر مۋناجاتالر جةمصئص قصلصنغان بولۋپ 

ئاخةرةتلصك پۇتۇن تةلةپ مةقسةتنص ئأز ئصچصگة ئالصدۋ. شۋثا كصشص ئةإراد دۋنيا إة 

پةتطصييةنص ئوقۋشنص ئادةت قصلسا ئۋنصث بةركاتصدصن خةلصق ئارصسصدا ئصززةت 

طأرمةتلصك، ئأتكۇر سأزلۇك بولصدۋ. زالصمالرنصث كأزصگة طةيإةتلصك ساالپةتلصك كأرۇنصدۋ. 

گة يۇزلصنصدۋ. قةرصزدارالر ئوقۋسا قةرصزدصن بةخصت سائادةت ئصززةت ئصقبال ئۋ كصشص

 خاالس تاپصدۋ، كصسةللةر ئوقۋسا شصپا تاپصدۋ. ئصنشائالالط..

 خاسىيىتىدۇئايى گەنجۇل ئەرشىنىڭ 

بۇ دۇئانى ئوقۇسا دۇنيا ۋە دىن ئىشلىرىدا پايدىسى كۆپتۇر. رىزىقى كۆپىيدۇ، قىيىنچىلىقى 

 سا ئىنشائالالھ ياخشىلىنىپ قالىدۇ.ھەل بولىدۇ، چارىسى يوق كىسەللەرگە دەم ئۇر

 خاسىيىتىدۇرۇد ئوقۇشنىڭ 

ئالالھ تائاال ھەقىقەتەن » ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەپ بۇيرۇيدۇ : 

پەيغەمبەرگە رەھمەت يولاليدۇ، پەرىشتىلەرمۇ ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا مەغپىرەت تەلەپ 

 ېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلەڭالر قىلىدۇ، ئى مۆمىنلەر! سىلەر پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئ

دۇئا ئاسمان بىلەن يەرنىڭ ئارىسىدا : ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن - 9247



 

24 

ساقالپ تۇرىدۇ، تاكى پەيغەمبىرىڭگە دۇرۇد ۋە ساالم يوللىمىغىچە )دۇئادىن ( ھېچبىر 

 ( 486)تىرمىزى:  . نەرسە )اللەنىڭ ھۇزۇرىغا( كۆتۈرۈلمەيدۇ

ى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن  رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر _ ئىبن 9582

كىم ماڭا دۇرۇت ۋە ساالم يولالشنى ئۇنۇتسا، : سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

 ( 908)ئىبنى ماجە: . جەننەت يولىدىن ئاداشقان بولىدۇ

وڭ دادىسىدىن مۇھەممەد ئىبنى يەھيا ئىبنى ھەببان دادىسى ئارقىلىق چ - 9577

ئى رەسۇلۇلالھ! دۇئايىمنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ساڭا : مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: بىر ئادەم

خالىساڭ، شۇنداق قىلغىن!  : قىاليمۇ؟  دەپ سورىغانىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ماقۇل، دېدى.  : ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى قىلسامچۇ؟  دەپ سورىغانىدى   دېدى.

ئۇنداقتا، دۇنيا ۋە ئاخىرەت سائادىتىڭ ئۈچۈن، ھەر : ؟  دېگەنىدىھەممىسىنى قىلسامچۇ

 . ئىككى ھاياتتا )مۇۋەپپىقىيەت قازىنىشىڭ ئۈچۈن( اللە ساڭا يېتەرلىكتۇر، دېدى

 : ( 3574)ئەلكەبىر

_ ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  9574

مېنىڭ ئىسمىم زىكىر قىلىنغاندا، : ەللەم مۇنداق دېگەنپەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەس

 (  3546)تىرمىزى:  . ماڭا دۇرۇت ۋە ساالم يوللىمىغان كىشى ھەقىقىي بېخىلدۇر

_ ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ  9575

لىنىپ تۇرىدىغان پەرىشتىلىرى اللەنىڭ يەر يۈزىدە ئاي: ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

 ( 1282)نەسائى: . بار، ئۇالر ئۈممىتىمنىڭ ساالمىنى ماڭا يەتكۈزۈپ تۇرىدۇ

_ ئابدۇلالھ ئىبنى ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ:  9572

ئى : ئۇنىڭغا. بىر كۈنى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇشال  خۇرام يېتىپ كەلدى

ۇلالھ! يۈزۈڭدىن خۇشاللىق ئىپادىسى چىقىپ تۇرىدۇ، دېگەنىدۇق، پەيغەمبەر رەسۇل

ئى مۇھەممەد ”: يېنىمغا بىر پەرىشتە كېلىپ مۇنداق دېدى: ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى

كىمكى ساڭا بىر قېتىم دۇرۇت ئېيتسا، مەن ئۇنىڭغا ئون : ! رەببىڭ ساڭا ساالم يوللىدى ۋە

ڭا بىر قېتىم ساالم يوللىسا، مەن ئۇنىڭغا ئون قېتىم ساالم سا. قېتىم رەھمەت ئېيتىمەن

 ( 1283)نەسائى: . “بۇ سېنى خۇرسەن قىلمامدۇ؟  دېدى. يولاليمەن
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_ ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  9571

االم يوللىسا، اللە كىمكى ماڭا بىر قېتىم س: سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن

ئۇنىڭغا ئون قېتىم ساالم يولاليدۇ، ئون گۇناھىنى ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ ۋە مەرتىۋىسىنى ئون 

 ( 1297)نەسائى: . دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ

 خاسىيىتىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى چۈشىدە كۆرۈشنىڭ 

پەيغەمبەر  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ  ئەنھۇدىن  رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  - 7455

كىمكى مېنى چۈشىدە كۆرسە، ئويغاق چاغدىمۇ كۆرىدۇ : ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

ياكى خۇددى ئويغاق چاغدا كۆرگەندەك بولىدۇ، )چۈنكى( شەيتان مېنىڭ سۈرىتىمگە 

 ( 5023)ئەبۇ داۋۇت: . كىرەلمەيدۇ

ئەلەيھى ئەبۇ سەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ  ئەنھۇ پەيغەمبەر سەلاللالھۇ   - 7456

كىمكى مېنى چۈشىدە كۆرسە، مېنى : ۋەسەللەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ

 ( 6997)بۇخارى:  . راستىنال كۆرگەن بولىدۇ، چۈنكى شەيتان مېنىڭ شەكلىمگە كىرەلمەيدۇ

كىشى جۈمە كېچىسى فاتىھەدىن كىيىن ئون بەش قېتىم ئايەتەلكۇرسىي ئوقۇش بىلەن 

ز ئوقۇسا، نامازدىن كېيىن مىڭ قېتىم دۇرۇد ئوقۇسا پەيغەمبەر ئىككى رېكئەت ناما

ئەلەيھىسساالمنى چۈشىدە كۆرەلەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى چۈشىدە كۆرگەن 

ئادەمنىڭ ئاخىرەتلىك ئىشلىرى ياخشى بولىدۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شاپائىتىگە 

ئانىسىنىڭ گۇناھى مەغفىرەت بولىدۇ.  -ئىرىشىدۇ، جەننەتكە كىرىدۇ، ئۆزىنىڭ ۋە ئاتا

ئانىسى مۇسۇلمان بولغان ئەھۋالدا گۇناھى مەغفىرەت بولىدۇ(، قۇرئاننى ئون ئىككى  -)ئاتا

قېتىم تامام قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ، سەكراتىلمەۋت ئاسان بولىدۇ، قەبرىنىڭ ئازابى 

لالھنىڭ مەرھىمىتى ۋە كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ، قىيامەتنىڭ دەھشەتلىرىدىن ئامان بولىدۇ، ئا

 مېھرىبانلىقى بىلەن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ھاجەتلىرى ئادا بولىدۇ.

 دۇرۇدنىڭ تۈرلىرى

دۇرۇدنىڭ تۈرلىرى تۆت مىڭدىن ئون ئىككى مىڭغىچە يېتىدۇ، بۇالرنىڭ ھەممىسى شەرق 

ۋە غەربدىكى ئىسالم ئالىملىرى، مۇجىتەھىدلىرى تەرىپىدىن ھەر بىر كىشىنىڭ بايقىشى 

ئاالھىدە سەزگۈسىدىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بولغان يىراق يېقىنلىق  ۋە



 

26 

مۇناسىۋىتىگە تايىنىپ تۈزۈپ چىققان مەدھىيە تۈسىنى ئالغان دۇئا تۈرلىرى بولۇپ، 

ئۇالرنىڭ ھەر بىرى ئۆزىگە خاس مەزمۇن ۋە خاس خۇسۇسىيكە ئىگە. بۇالرنىڭ ئىچىدە 

 )دۇرۇدى نىجات( دۇر:« ۇدى مۇنجىيەدۇر»ئەڭ مەشھۇر بولغىنى مەزكۇر  

 خاسىيىتىدۇرۇدى ئەكبەرنىڭ 

كىشى بۇ دۇرۇدنى ئوقۇسا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى چۈشىدە كۆرۈشكە مۇيەسسەر 

  بولىدۇ. 

  دۇرۇدى مۇستىخاسنىڭ خاسىيەتلىرى
ھەر كىم بۇ دۇرۇتنى پۈتۈپ ئۆزى بىلەن تۇتسا ياكى ئوقۇسا ئالالھ شۇ بەندىنى ۋە شۇ 

ە بىلەن بىر مەجلىستە بولغانالرنى دۇنيادا ھىچكىمگە مۇھتاج قىلمىغاي. فەيغەمبەر بەند

ئەلەيھىسساالمنىڭ روھى پاكلىرى مەدەت بولۇپ دىشۋارچىلىقتىن قۇتۇلغاي. بۇ دۇرۇتنى 

ئوقۇغۇچىالر فەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى دوسىت تۇتقۇچىالردىن بولغاي. ھەر كىم 

كىسەلگە بىر ئوقۇپ دەمىدە قىلىپ ئىچۈرسە شىپا قىلۇر.  تىۋىپالرمۇ ئىالج قىاللمىغان

جۈمە كىچىسى خۇپتەندىن كىيىن بۇ دۇرۇتنى ئوقۇپ، سۆزلىمەي تاھارەت بىلەن ياتسا، 

فەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ روھى پاكلىرىنى چۈشىدە كۆرگەي.  بۇ دۇرۇتنى ھەر 

 ھاجەت ۋە ئىالجىسىز مۈشكىالت ئۈچۈن ئوقۇماق الزىمدۇر.

 خاسىيىتىۇد تاجنىڭ دۇر

چۈشىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ھەم سۆھبەت بولۇشنى ئارزۇ قىلسا 

 170پەيشەنبە ئاخشىمى خۇتەندىن كىيىن پاكىزە كىيىم كىيىپ خۇشپۇراق ئىشلىتىپ 

مەررە ئوقۇسا ۋە ئونبىر ئاخشام داۋامالشتۇرسا ئىنشا ئالالھ مەقسىدى ھاسىل بولغاي. 

 بولغاي. ىايغۇ ۋە دۈشمەننىڭ قەستىدىن خالنامراتچىلىق غەم ق

 نىڭ پەزىلىتىئالالھنى كۆپ زىكىر قىلىش

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 5622/9196

سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: كىمكى ئولتۇرغان جايىدا اللەنى زىكىر 

پۇشايمانغا قالىدۇ. كىمكى ياتقان جايىدا اللەنى زىكىر قىلمىسا، قىلمسا، اللەنىڭ ھۇزۇرىدا 

 (4856اللەنىڭ ھۇزۇرىدا پۇشايمانغا قالىدۇ. )ئەبۇ داۋۇت: 
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ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر   -  5623/9197

ولتۇرغان سورۇندىن سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: قانداق بىر جامائەت ئ

اللەنى زىكىر قىلماستىن قوپۇپ كەتسە، ئېشەكنىڭ تېپى )ئۆلۈكى( بار جايدا ئولتۇرۇپ 

 (4855قوپقاندەك بولىدۇ. بۇ، ئۇالر ئۈچۈن ھەسرەت ئېلىپ كېلىدۇ. )ئەبۇ داۋۇت: 

ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت  - 5625/9199

ى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كېلىپ: ئى قىلىنىدۇ: بىر كىش

رەسۇلۇلالھ ! ماڭا كۆرە ئىسالم شەرىئەتلىرى )ساۋابنىڭ يوللىرى( ناھايىتى كۆپىيىپ 

كەتتى. ماڭا )شۇالردىن( بىرنى ئېيتىپ بەرگىن، مەن ئۇنىڭغا مەھكەم يېپىشاي، 

م: تىلىڭ اللەنىڭ زىكرىدىن توختاپ دېگەنىدى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللە

 (3375قالمىسۇن! دېدى. )تىرمىزى: 

ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 5626/9201

سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: اللە زىكىر قىلىنىدىغان ئۆي بىلەن اللە 

بىلەن ئۆلۈكنىڭ پەرقىگە ئوخشايدۇ. )مۇسلىم:  زىكىر قىلىنمايدىغان ئۆينىڭ پەرقى تېرىك

779) 

ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ:  - 5629/9206

پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم: جەننەت باغچىلىرىدىن ئۆتكەن چېغىڭالردا 

باغچىلىرى نېمىدۇر؟ دەپ  ئۇنىڭدىن بەھرىمەن بولىۋېلىڭالر! دېدى. ساھابىلەر: جەننەت

سورىغانىدى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم: زىكىر سورۇنى، دەپ جاۋاب 

 (3510بەردى. )تىرمىزى: 

ئەبۇ ئابدۇرراھمان مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  - 5632/9215

دېگەن: اللەنىڭ ئازابىدىن قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق 

 (490ساقلىنىش ئۈچۈن اللەنى زىكىر قىلىشتىنمۇ ياخشىراق ئەمەل يوقتۇر. )مالىك: 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 5669/9271

 ئىسمى بار بولۇپ، كىمكى ئۇنى 99سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: اللەنىڭ 
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 (2677يادلىسا، جەننەتكە كىرىدۇ. اللە تاقتۇر، )شۇڭا( تاقنى ياخشى كۆرىدۇ. )مۇسلىم: 

يۇقىرقى تەلىم ۋە پائالىيەتلەردىن تۆۋەندىكىدەك بىر خەتمە شەكىللىنىدۇ. ئالدى 

 بىلەن خەتمنىڭ نىمىلىكىنى چۈشىنىپ ئۆتەيلى. 

 خەتمە -كۈندىلىك ئىبادەت ئۈچۈن پەزىلەتلىك موھىم ئەمەل

بىر ئەمەلنى مەلۇم بىر ساندا تامامالش دېگەنلىك بولۇپ بۇ بىر سىرلىق  -ە خەتم

ئۇقۇممۇ ئەمەس. بەزىلەر بۇنى سىرلىقالشتۇرۇپ، ئۆزىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەتمە 

ئوقۇمىغان دەپ، زىكىر تەسبىھ ئەمەل ئىبادەتكە بىرىلگەنلەرنىڭ پائالىيىتىنى بىدئەتكە 

بدان ئەمەل ئىبادەتتىن توسۇپ قىممەتلىك ۋاقتىنى بىكار چىقىرىپ كىشىلەرنى بىر ئو

ئۆتكۈزۈپ زايە قىلىۋىتىشكە سەۋەپ بولىدۇ. راسىت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەتمە 

نامىدا بىر نەرسە ئوقۇغانلىقى ھەققىدە خەۋەر يوق. ئەمما يۇقىردىكى بىر قانچە تەسبىھ، 

بەتلەندۈرگەن. شۇڭا بىر ئادەم بۇيرىغان تەكبىر، ئىستىغپارالرنى مەلۇم ساندا ئوقۇشقا رىغ

شۇ ئىشتىن بىرنى، ياكى ھەممىسىنى مەلۇم بىر ۋاقىتتا، مەلۇم بىر جايدا، شۇ سان)ئەدەد( 

بىلەن ئوقۇپ تاماالپ ئۆزىنىڭ تىلكىنى تىلەپ دۇئا قىلسا بىر خەتمە ئادا قىلىنغان 

شەكىللىنىدۇ. بۇ  بولىدۇ. ئۇنى مەيلى نىمە دەپ ئاتىسا ئاتىسۇن، ماھىيەتتە خەتمە

يەردىكى مەسىلە، كىمنىڭ نىمە مەقسەتتە، نىمىنى ئوقۇشغا مۇناسىۋەتلىكتۇر. ئەگەر، 

شەرىئەتكە ئۇيغۇن بولمىغان مەلۇم بىر ھاجەت، تىلەك ئۈچۈن ياكى بەزىلەرنىڭ يامان 

ناشايان ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش نىيىتى ئۈچۈن ئوقۇسا ساۋاپ ئەجىر ئەمەس گۇناھ 

مەزمۇنى توغرا بولمىغان نەرسىلەرنى ئوقۇسا ھەقىقەتەن بىدئەت ھەتتا شىرىككە بولىدۇ. 

ئىلىپ بارىدۇ. ئەمما گۇناھتىن پاكلىنىش، ئالالھنى زىكىر قىلىش نىيىتى بىلەن پەيغەمبەر 

ئەلەيىھساالم بۇيرىغان قۇرئان سۈرلىرىنى ئوقۇش، ئىستىغپار، زىكىر تەسبىھلەرنى ئوقۇش 

كى پەزىلەتلىك ئەمەل بولۇپ روھنى پاكالش، ئالالھقا يىقىنلىق بىدئەت بولماستىن بەل

ھاسىل قىلىشتا، دۇئا تىلەكلەرنىڭ ئىجابەت بولۇشىدا ناھايتى موھىم رول ئوينايدۇ. ھەتتا 

بىر قىسىم ئۆلىماالر تۆۋەندىكى ھەدىستە كەلگەن يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ بىلىقنىڭ 

ال ئىالھە ئىلال ئەنتە سۇبھانەكە ئىننى كۇنتۇ مىنەززالىمىين قارنىدا تۇرۇپ 

كۈن ئوقۇش ئارقىلىق نىجاتلىققا ئىرىشكەنلىكىنى خەتمە ئۈچۈن  40 دېگەن دۇئانى
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 قۇرئاندىن دەلىل دەپ قارايدۇ. 

سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 4265/7090

ەن: زۇننۇن )يۇنۇس ئەلەيھىسساالم( كىتنىڭ سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگ

( سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، سەن !)پەرۋەردىگارىم }قورسىقىدا تۇرۇپ: 

)جىمى كەمچىلىكلەردىن( پاكتۇرسەن، مەن ھەقىقەتەن )ئۆز نەفسىمگە( زۇلۇم 

، قايىسىبىر ئايەت( دەپ دۇئا قىلغانىدى  - 84)سۈرە ئەنبىيا، { قىلغۇچىالردىن بولدۇم

مۇسۇلمان مۇشۇ دۇئانى قىلىپ، رەببىدىن )بىر نەرسە( تىلىسە، رەببى ئۇنى ئىجابەت 

 (1462قىلماي قالمايدۇ. )ئەھمەد: 

بىر قىسىم شەرىئەت ۋە تەرىقەت ئۇستازلىرى يۇىقىردىكى ھەدىسلەرنىڭ 

ۋە بۇ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك خەتمىلەرنى تۈزۈپ ئوقۇغان، تەلىم بەرگەن 

 خىل خەتمىلەرنى ئوقۇشنى بىدئەت ھەم شىرىكتىن خالى دەپ قارىغان. 
 كۈندىلىك خەتمە

ئالدى بىلەن ئىككى رىكەت ساالتە ھاجەت نامىزى ئوقۇلىدۇ. ئوقۇش ئۇسۇلى : 

پاتىھەدىن كىيىن بىرىنچى رىكەتتە ئايەتەلكۇرسى ئىككىنچى رىكەتتە لەقەدجائەكۇم 

ككىلى رىكەتتە ئخالس ئۈچ قىتىم، قەلەق ناس سۈرىلىرى ئوقۇلىدۇ. ئۇندىن كىيىن ھەر ىئ

بىر قىتىمدىن ئوقۇلىدۇ. ساالمدىن كىيىن ئىستىغپار ئۈچ، دۇرۇد ئۈچ، پاتىھە بىر، قەلىب 

 دۇئاسى ئۈچ، مۇناجات بىر قتىم ئوقۇپ دۇئا قلىنىدۇ.

 ھھھ

  10-1......................گۈزەل ئىسىمى.......... 99. ئالالھ تائاالنىڭ 1

)سۇبھان ئالالھى »  -. ئىستىغپار 2
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بۇ خەتمە بىر قىسىم تەسەۋۋۇف ئەھلىنىڭ كۈندىلىك ئەڭ ئاددى خەتمىسى بولۇپ 

كۆپرەك ۋاقتىنى ئىبادەتكە قارىتىپ زىكىر تەسبىھنى كۈچەيىتىپ ئالالھ تائاالغا بولغان 

ى، كۆپرەك ساۋاپ تىپىشنى مەقسەت يىقىنلىقنىڭ يۇقىرى دەرىجىسىگە ئىرىشىشن

قىلغانالر ئۈچۈن زىكىر تەسبىھلەرنىڭ ئەدەدىنى ئاشۇرۇپ تەلىم بىرىدۇ. تۆۋەندىكى 
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 ھەدىس بۇنىڭ دەلىلى: 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  - 5721/9349

دا يۈز قېتىم سۇبھانەلالھ ئاخشام  -ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: كىمكى ئەتىگەن  

ۋەبىھەمدىھى دېسە، قىيامەت كۈنى ھېچكىم ئۇنىڭكىدىن ئەۋزەل ساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ. 

پەقەت شۇنىڭغا ئوخشاش دېگەن ياكى ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇپ دېگەن كىشىال ئۇنىڭكىدەك 

 ( 3469ياكى ئۇنىڭكىدىن ئەۋزەلرەك ساۋابقا ئېرىشىشى مۇمكىن. )تىرمىزى: 

  نەپلە نامازنىڭ پەزىلىتى

 چە نامىزىكى–تەھەججۇد 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  - 1302/2237

قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: بىر ئادەم كېچىدە 

قوپۇپ ئون ئايەت بىلەن تەھەججۇد نامىزى ئوقۇسا، ئۇ غاپىلالر قاتارىغا يېزىلمايدۇ. يۈز 

ن تەھەججۇد نامىزى ئوقۇسا، اللە تائاالنىڭ ئەمرىگە چىن دىلىدىن ئىتائەت ئايەت بىلە

قىلغۇچىالر قاتارىدىن يېزىلىدۇ، مىڭ ئايەت بىلەن ئوقۇسا، كۆپلەپ ئەجىرگە 

 (1398ئېرىشكۈچىلەر قاتارىدىن يېزىلىدۇ. )ئەبۇ داۋۇد: 

 زۇھا نامىزى –چاشكا 

مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،  ئەنەس ئىبنى - 498/940

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: كىمكى بامدات نامىزىنى 

جامائەت بىلەن ئوقۇپ، ئاندىن كېيىن كۈن چىققۇچە اللە تائاالغا زىكرى ئېيتىپ، كۈن 

ئوقۇسا، ئۇ كىشىگە ھەج چىققاندىن كېيىن ئىككى رەكئەت زۇھا )چاشگاھ ۋاقتى( نامىزى 

ۋە ئۆمرە قىلغاننىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ. رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم: 

ھەج ۋە ئۆمرىنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ دېگەن كەلىمىنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىغان. 

 (586)تىرمىزى: 

 تەسبىھات نامىزى

مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر  ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما - 2229/ 1298
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سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىبكە مۇنداق دېدى: ئى ئابباس! 

ئى تاغا! مەن ساڭا ئون خىسلەتنى ئۇسۇپال بېرەيمۇ؟ ئەگەر ئۇ ئون ئىشنى قىلساڭ، اللە 

ىچىك ۋە تائاال سېنىڭ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى، كونا ۋە يىڭى، سەھۋەنلىك ۋە قەستەن، ك

چوڭ، مەخپىي ۋە ئاشكارا گۇناھلىرىڭنى مەغپىرەت قىلىدۇ. ئون خىسلەت بۇدۇر: ھەر 

رەكئەتتە سۈرە فاتىھەگە بىر سۈرە قوشۇپ، جەمئىي تۆت رەكئەت ناماز ئوقۇيسەن. 

بىرىنچى رەكئەتنىڭ قىرائىتىنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئۆرە تۇرغان پېتى: سۇبھان 

 -ۋەالئىالھە ئىللەلالھۇ ۋالالھۇ ئەكبەر )اللە تائاال بارلىق ئەيىب  ئالالھى ۋەلھەمدۇلىلالھى

نۇقساندىن پاكتۇر، پۈتۈن ھەمدۇسانا اللە تائاالغىال خاستۇر، اللە تائاالدىن باشقا ھېچ 

ئىالھ يوقتۇر، اللە بۈيۈكتۇر(، دېگەن زىكىرنى ئون بەش قېتىم ئوقۇيسەن. ئاندىن رۇكۇ 

نە ئون قېتىم ئوقۇيسەن، ئاندىن رۇكۇدىن بېشىڭنى قىلىپ، رۇكۇدا ئۇ زىكىرنى يە

كۆتۈرۈپ، يەنە ئون قېتىم ئوقۇيسەن. ئاندىن سەجدە قىلىسەن ۋە سەجدىدە يەنە ئون 

قېتىم ئوقۇيسەن. ئاندىن سەجدېدىن بېشىڭنى كۆتۈرۈپ، يەنە ئون قېتىم ئوقۇيسەن. 

بېشىڭنى ئاندىن سەجدە قىلىپ، يەنە ئون قېتىم ئوقۇيسەن. ئاندىن سەجدېدىن 

كۆتۈرۈپ، يەنە ئون قېتىم ئوقۇيسەن. شۇنداق قىلىپ، بۇ زىكىر ھەر رەكئەتتە يەتمىش 

بەش قېتىم ئوقۇلىدۇ. قالغان رەكئەتلەرنىمۇ مۇشۇنداق ئوقۇيسەن. ئەگەر ھەر كۈنى بىر 

قېتىم ئوقۇشقا ئىمكانىيىتىڭ بولسا ئوقۇغىن، ئۇنىڭغا ئىمكانىيىتىڭ بولمىسا، ھەر جۈمە 

وقۇغىن، ئۇنىڭغىمۇ ئىمكانىيىتىڭ بولمىسا، ئايدا بىر قېتىم ئوقۇغىن، بىر قېتىم ئ

ئۇنىڭغىمۇ ئىمكانىيىتىڭ بولمىسا، يىلدا بىر قېتىم ئوقۇغىن، ئۇنىڭغىمۇ ئىمكانىيىتىڭ 

 (1297بولمىسا، پۈتۈن ئۆمرۈڭدە بىر قېتىم بولسىمۇ ئوقۇغىن! )ئەبۇ داۋۇد 

 ئەسىرنىڭ سۈننىتى

ەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئىبنى ئۆمەر ر - 1253/2138

سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: ئەسىرنىڭ پەرزىدىن بۇرۇن تۆت رەكئەت 

 (430ناماز ئوقۇغان كىشىگە اللە رەھمەت قىلسۇن! )تىرمىزى: 

 نەپلە روزا ياكى قازا قىلىنغان روزا

لىرى  ئىككى كۈن  روزا تۇتۇش . ھەر ھەپتىنىڭ دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈن (1
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ كۈنلەر جەننەتلەرنىڭ ئىشىكلىرى ئىچىلىدىغان ئەمەللەر 

 ئالالغا توغىرىلىنىدىغان كۈندۇر دىدى.

 كۈنلىرى ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش. -15-14-13ھەر ئاينىڭ  (2

 كۈنلىرى ئىككى كۈن روزا تۇتۇش. -10-9مۇھەررەمنىڭ  (3

 ن ئايلىرىدا كۆپرەك روزا تۇتۇش. رەجەپ ۋە شەئبا (4

 روزا ھىيىتتىن كىيىن يەنى شەۋۋال ئىيىدا ئۇدا ئالتە كۈن روزا تۇتۇش. (5

كۈن  9كۈنىدە يەنى قۇربان ھىيىتنىڭ ئالدىدا  9زۇلھەجقە ئىيىنىڭ دەسلەپقى  (6

 روزا تۇتۇش. 
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 قۇرئان كەرىمدىن تالالنما

 سۈرە پاتىھە

 *بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

(. جىمى 1نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن)هللا ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ا

ناھايىتى هللا (. ا2غا خاستۇر)هللا ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ا

(. )رەببىمىز 4(. قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر)3شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر)

(. بىزنى توغرا يولغا 5(ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم تىلەيمىز)

(. غەزىپىڭگە يولۇققانالرنىڭ ۋە ئازغانالرنىڭ يولىغا ئەمەس،سەن 6باشلىغىن)

 (.7ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا)باشلىغىن()
 * بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

الم مىم* زالىكەلكىتابۇ ال رەيبە پىيھى ھۇدەن لىلمۇتتەقىين *ئەللەزىينە  ئەلىپ

ەيۇقىيمۇنەس سەالتە ۋەمىمما رەزەقناھۇم يۇنپىيقۇن* ۋەللەزىينە يۇئمىينۇنە بىلغەيبى ۋ

يۇئمىينۇنە بىما ئۇنزىيلە ئىلەيكە ۋەما ئۇنزىيلە مىن قەبلىكە ۋەبىل ئاخيرەتىھۇم 

 يۇقىينۇن* ئۇالئىكە ئەال ھۇدەن مىن رەببىھىم ۋە ئۇالئىكە ھۇمۇل مۇپلىھۇن*

( 2شەك يوق، )ئۇ( تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر)(.بۇ كىتابتا )يەنى قۇرئاندا( ھېچ 1ئەلىف،الم،مىم)

مۈلۈكتىن )خۇدا يولىغا(  -.ئۇالر غەيىبكە ئشىنىدۇ،نامازنى ئادا قىلىدۇ،ئۇالر بىز بەرگەن مال

(.ئۇالر ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا،سەندىن 3سەرپ قىلىدۇ)

كە شەكسىز ئىلگىرىكى)پەيغەمبەرلەرگە(نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىشىنىدۇ ۋە ئاخىرەت

(.ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا يولىدا بولغۇچىالردۇر،ئەنە شۇالر بەختكە 4ئىشىنىدۇ)

 (5ئېرىشكۈچىلەردۇر )
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 ئايەتەلكۇرسى

 * سمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىمبى

ظالالهذ الظعالهة ظعلالهذؤة ظةلهةييذل قةييذم التةظخذزذهذ سعنةتذن ؤةال 

لظةرزع مةنزةللةزعي يةشصةظذ ظعندةهذ نةؤمذن لةهذ ماصعسسةماؤاتع ؤةما صع

ظعلال بظعزنعه يةظلةمذ مابةينة ظةيدعهعم ؤةما خةلصةهذم ؤةال يذهعيتذؤنة 

بعشةيظعن معن ظعلمعهع ظعلال بعماشاظة  ؤةسعظة كذرسعييذهذس سةماؤاتع 

 ؤةلظةرزع ؤةال يةظذدذهذ هعصزذهذما ؤةهذؤةل ظةلعييذل ظةزعيم*
ھەمىشە تېرىكتۇر،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ هللا قتۇر؛ادىن باشقا ھېچ ئىالھ يوهللا بىر ا

تۇرغۇچىدۇر؛ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ،ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ؛ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى 

نىڭ ئالدىدا هللا نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ اهللا نىڭ)مۈلكى( دۇر؛اهللا ھەممە نەرسە ا

نىدىكى)يەنى ئۇالر ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى)يەنى دۇنيادا قىلغان(،كەيهللا شاپائەت قىاللىسۇن؛ ا

نىڭ هللا ئۈچۈن ئاخىرەتتە تەييارلىغان(ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ؛ئۇالر ا

ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن )يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى هللا(مەلۇماتىدىن)ا

نىڭ هللا ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرسىلەردىن(باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ،ا

زېمىننى ساقالش  -مانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.ئاسمان كۇرسى)مەلۇماتى(ئاس

 ﴾.255ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيدۇ. ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر﴿

 ئامەنەر رەسۇلۇ

 * بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

ظامةنةررةسذلذ بعما ظذنزعلة ظعلةيهع معن رةببعهع ؤةلمذظمعنذن كذللذن 

هع ؤةمةالظعكةتعهع ؤة كذتذبعهع ؤةرذسذلعهع ال نذصةررعقذ ظامانة بعلال

بةينة ظةهةدعم معن رذسذلعهع ؤةقالذ سةمعظةظنا ؤةظةتةظنا غذصرانةكة 

رةببةنا ؤةظعلةيكال مةسعيعر* اليذكةللعصذلالهذ نةصسةن ظعلال ؤذسظةها لةها 
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ماكةسةبةت ؤةظةلةيها مةكتةسةبةت رةببةنا التذظةخعزنا ظعننةسعنا 

تةظنا رةببةنا ؤةال تةهمعل ظةلةينا ظعسرةن كةما هةمةلتةهذ ظةؤظةخ

ظةلةللةزعينة معن قةبلعنا رةببةنا ؤةال تذهةممعلنا ماال تاقةتة لةنابعهع 

ؤةظصذظةننا ؤةغصعرالنا ؤةرهةمنا ظةنتة مةؤالنا صةنسذرنا ظةلةلقةؤمعل 

 كاصعرعن*
كىتابقا ئىمان  پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان

نىڭ هللا غا ۋە اهللا كەلتۈردى،مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ا

هللا ا» پەرىشتىلىرىگە, كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى.)ئۇالر(

نىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز)يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە 

بىز » ئۇالر: دەيدۇ.« يتماي قالمايمىز(ئىمان ئېيتىپ, بەزىسىگە ئىمان ئې

، پەرۋەردىگارىمىز )دەۋىتىڭنى(ئاڭلىدۇق ۋە )ئەمرىڭگە(ئىتائەت قىلدۇق،

« مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز،ئاخىر  يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر

 ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ.هللا ﴾.ا285دەيدۇ﴿

ئۆزىگىدۇر،يامانلىقى )نىڭ جازاسى  قى )نىڭ ساۋابى(كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلى

پەرۋەردىگارىمىز!ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى » ئۆزىگىدۇر.)ئۇالر(  مۇ(

خاتاالشساق)يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق 

بىزنى جازاغا تارتمىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن  ئورۇنلىيالمىساق(،

گە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش،بىزگە ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن)يەنى ئىلگىرىكىلەر

پەرۋەردىگارىمىز!كۈچىمىز  بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن(،

بىزنى كەچۈرگىن،بىزگە مەغپىرەت  يەتمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىن،

كاپىر قەۋمگە قارشى  سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن، قىلغىن،بىزگە رەھىم قىلغىن،

 ﴾.286دەيدۇ﴿« زگە ياردەم بەرگىنبى
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 * بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

لةقةدجاظةكذم رةسذلذن معن ظةنصذسعكذم ظةزعيزذن ظةلةيهع ماظةنعتتذم هةرعيسذن 

ظةلةيكذم بعلمذظمعنعنة رةظذصذن رةهعيعم*صةظعنتةؤةللةؤ صةقذلهةسبعيةلالهذ 

  عل ظةزعيعم*الظعالهةظعلالهذؤة ظةلةيهع تةؤةككةلتذ ؤةهذؤة رةببذل ظةرش
)ئى ئىنسانالر!(شۈبھىسىزكى،سىلەرگە ئۆز ئاراڭالردىن پەيغەمبەر 

كەلدى.سىلەرنىڭ كۈلپەت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ؛ئۇ سىلەرنىڭ 

)ھىدايەت تېپىشىڭالرغا( ھېرىستۇر،مۆمىنلەرگە ئامراقتۇر، ناھايىتى 

مان ئېيتىشتىن(يۈز ﴾. )ئى پەيغەمبەر!(ئەگەر ئۇالر)ساڭا ئى128كۆيۈمچاندۇر﴿

ماڭا كۇپايە قىلىدۇ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر،ئۇنىڭغا هللا ا» ئۆرۈسە،سەن:

دىن باشقا ھېچ ئەھەدىدىن ئۈمىد هللا غا يۆلەندىم،اهللا تەۋەككۈل قىلدىم)يەنى ا

كۈتمەيمەن ۋە ھېچ ئەھەدىدىنمۇ قورقمايمەن(،ئۇ بۈيۈك ئەرشنىڭ 

 ﴾.129دېگىن﴿« پەرۋەردىگارىدۇر 
 اسىنسۈرە ي

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم*

ياسىن* ۋەل قۇرئانىل ھەكىيىم* ئىننەكە لەمىنەل مۇرسەلىيىنە* ئەال سىراتىم 

مۇستەقىيىم* تەنزىلەل ئەزىيزىر رەھىم* لىتۇنزىرە قەۋمەن مائۇن زىرە ئابا 

ئوھۇم فەھۇم غافىلۇن* لەقەد ھەققەل قەۋلۇ ئەال ئەكسەرىھىم فەھۇم 

جەئەلنا فى ئەئناقىھىم ئەغاللەن فەھىيە ئىلەل ئەزقانى اليۇئمىنۇن* ئىننا 

فەھۇم مۇقمەھۇن* ۋەجەئەلنا مىن بەينى ئەيدىھىم سەددەن ۋەمىن خەلفىھىم 

سەددەن فەئەغ شەيناھۇم فەھۇم اليۇبسىرۇن* ۋەسەۋائۇن ئەليھىم ئەئەن 

زەرتەھۇم ئەملەم تۇنزىرھۇم اليۇئمىنۇن* ئىننەما تۇنزىرۇ مەنىت 

ۋەخەشيەر رەھمانە بىلغەيب پەبەش شىرھۇ بىمەغپىرەتىن ۋە تەبەئەززىكرە 

ئەجرىن كەرىم* ئىننا نەھنۇ نۇھىل مەۋتا ۋەنەكتۇبۇ ماقەددەمۇ ۋەئەسارەھۇم 
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ۋەكۇللە شەيئىن ئەھسەيناھۇ  فى ئىمامىم موبىيىن * ۋەزرىپ لەھۇم 

مەسەلەن ئەسھابەل قەريەتى ئىزجا ئەھەل مۇرسەلۇن* ئىزئەرسەلنا ئىلەيھى 

ەينى پەكەززەبۇ ھۇما پەئەززەزنا بىسالىسىن پەقەلۇ ئىننا ئىلەيكۇم مۇس ن

مۇرسەلۇن*  قالۇ مائەنتۇم ئىلال بەشەرۇن مىسلۇنا ۋەما ئەنزەلەر رەھمانۇ مىن 

شەيئىن ئىن ئەنتۇم ئىلال تەكزىبۇن*  قالۇ رەببۇنا يەئلەمۇ ئىننا ئىلەيكۇم 

قالۇ ئىننا تەتەي يەرنا لەمۇرسەلۇن* ۋەما ئەلەينا ئىللەل بەالغۇل موبىيىن* 

بىكۇم لەئىنلەم تەنتەھۇ لەنەر جۈمەننەكۇم ۋەلەيەمەس سەننەكۇم مىننا 

ئەزابۇن ئەلىيىم* قالۇ تائىرۇكۇم مەئەكۇم ئەئىن زۇككىرتۇم بەل ئەنتۇم 

قەۋمۇن مۇسرىفۇن* ۋەجائە مىن ئەقسەل مەدىنەتى رەجۇلۇن يەسئا قالە يا 

ۇ مەن ال يەسئەلۇكۇم ئەجرەن ۋەھۇم قەۋمىت تەبىئۇل مۇرسەلىيىن* ئەتتەبىئ

مۇھتەدۇن* ۋەمالىيەال ئەئبۇدۇللەزى فەتەرەنى ۋەئىلەيھى تۇرجەئۇن* 

ئەئەت تەخىزۇ مىن دۇنىھى ئالىھەتەن ئىن يۇرىدنىر رەھمانۇ بىزۇر رىالتۇغنى 

ئەننى شەپائەتۇھۇم شەيئەن ۋەال يۇنقىزۇن* ئىننى ئىزەن لەفى زەاللىم 

بىرەببىكۇم پەسمەئۇن* قىيلەد خۇلىل جەننەتە قالە موبىيىن* ئىننى ئامەنتۇ  

يالەيتە قەۋمىن يەئلەمۇن. بىما غەپەرەلى رەببى ۋەجە ئەلەنى مىنەل 

مۇكرەمىيىن* ۋەما ئەنزەلنا ئەال قەۋمىھى مىن بەئدىھى مىن جۇندىم مىنەس 

سەمائى ۋەماكۇننا مۇنزىلىيىن* ئىن كانەت ئىلال سەيھەتەن ۋاھىدەتەن 

دۇن* يا ھەسرەتەن ئەلەل ئىباد مايەئتىھىم مىن رەسۇلىن پەئىزاھۇم خامى

ئىلال كانۇ بىھى يەستەھزىئۇن* ئەلەم يەرەۋكەم ئەھلەكنا قەبلەھۇم مىنەل 

قۇرۇنى ئەننەھۇم ئىلەيھىم اليەرجىئۇن* ۋەئىن كۇللۇل لەمما جەمىئۇل 

لەدەينا مۇھزەرۇن* ۋەئايەتۇل لەھۇمۇل ئەرزۇل مەيتەتۇ ئەھيەي نەھا ۋە 

نا مىنھا ھەببەن فەمىنھۇ يەئكۇلۇن* ۋەجە ئەلنا فىيھا جەنناتىم مىن ئەخرەج
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نەخىلىن ۋەئەئنابىن ۋەپەججەرنا فىيھا مىنەل ئويۇن* لىيەئكۇلۇ مىن 

سەمەرىھى ۋەما ئەمىلەتھۇ ئەيدىھىم ئەپەال يەشكۇرۇن* سۇبھانەللەزى 

مما خەلەقەل ئەزۋاجە كۇللەھا مىمما تۇنبىتۇل ئەرزۇ ۋەمىن ئەنپۇسىھىم ۋەمى

ال يەئلەمۇن* ۋەئايەتۇل لەھۇمۇل لەيلۇ نەسلەخۇ مىنھۇن نەھارە فەئىزاھۇم 

مۇزلىمۇن* ۋەششەمسۇ تەجرىلى مۇستەقەررىل لەھا زالىكە تەقدىرۇل ئەزىزىل 

ئەلىيىم* ۋەل قەمەرە قەددەرناھۇ مەنازىلە ھەتتا ئادە كەل ئۇرجۇنىل 

ەلەللەيلۇ قەدىيم* لەششەمسۇ يەنبەغى لەھا ئەن تۇدرىكەل قەمەرە ۋ

سابىقۇن نەھارى ۋەكۇللۇن فى فەلەكىن يەسبەھۇن* ۋەئايەتۇل لەھۇم ئەننا 

ھەمەلنا زۇررىيەتەھۇم فىل فۇلكىل مەشھۇن*  ۋەخەلەقنا لەھۇم مىن مىسلىھى 

مايەركەبۇن* ۋەئىن نەشائ  نۇغرىقىھۇم فەال سەرىيخە لەھۇم ۋەالھۇم 

يىن* ۋەئىزاقىيلە لەھۇمۇت ئىلال رەھمەتەم مىننا ۋەمەتائەن ئىالھېيۇنقىزۇن* 

تەقۇ مابەينە ئەيدىكۇم ۋەما خەلفەكۇم لەئەللەكۇم تۇرھەمۇن. ۋەما تائتىھىم 

مىن ئايەتىم مىن ئاياتى رەببىھىم ئىلال كانۇ ئەنھا مۇئرىزىيىن* ۋەئىزا قىيلە 

لەھۇم ئەنفىقۇ مىمما رەزەقە كۇمۇلالھۇ قالەل لەزىينە كەفەرۇۋ لىللەزىينە 

يمۇ مەنلەۋ يەشا ئالالھۇ ئەتئەمەھۇ ئىن ئەنتۇم ئىلال فى ئامەنۇۋ ئەنۇت ئى

زەاللىم موبىيىن* ۋەيەقۇلۇنە مەتا ھازەل ۋەئدۇ ئىن كۇنتۇم سادىقىيىن* 

مايەنزۇرۇنە ئىلال سەيھەتەن ۋاھىدەتەن تائخۇزۇھۇم ۋەھۇم يەخىسسىمۇن*  

فەال يەستەتىيئۇنە تەۋسىيەتەۋ ۋەال ئىال ئەھلىھىم يەرجىئۇن* 

سۇرى فەئىزاھۇم مىنەل ئەجداسى ئىال رەببىھىم يەنسىلۇن* قالۇ ۋنۇفىخەفىس

ياۋەيلەنا مەن بەئەسەنا مىن مەرقەدىنا ھازا ماۋەئەدەر رەھمانۇ ۋەسەدەقەل 

مۇرسەلۇن* ئىنكانەت ئىلال سەيھەتەن ۋاھىدەتەن  فەئىزاھۇم جەمىئۇن 

 لەدەينا مۇھزەرۇن* فەل يەۋمەال تۇزلەمۇ نەفسۇن شەيئەن ۋەال تۇجزەۋنە
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ئىلال ماكۇنتۇم تەئمەلۇن* ئىننە ئەسھابەل جەننەتىل يەۋمە فى شۇغۇلىن 

فاكىھۇن* ھۇم ۋە ئەزۋاجۇھۇم فى زەاللىن ئەلەل ئەرا ئىكى مۇتتەكىئۇن* 

لەھۇم فىيھا فاكىھەتۇن ۋەلەھۇم مايەددەئۇن* سەالمۇن قەۋلەم مىن رەببىر 

ىلەيكۇم رەھىم* ۋەمتازۇل يەۋمە ئەييۇھەل مۇجرىمۇن* ئەلەم ئەئھەد ئ

يابەنى ئادەمە ئەنال تەئبۇدۇش شەيتان* ئىننەھۇلەكۇم ئەدۇۋۋۇن موبىيىن* 

ۋەئەنىئ بۇدۇنى ھازا سىراتۇم مۇستەقىيم* ۋەلەقەد ئەزەللە مىنكۇم جىبىللەن 

كەسىرا ئەفەلەم تەكۇنۇ تەئقىلۇن* ھازىھى جەھەننەمۇل لەتى كۇنتۇم 

* ئەليەۋمە نەختىمۇ تۇۋئەدۇن*  ئىسلەۋھەل يەۋمە بىما كۇنتۇم تەكفۇرۇن

ئەال ئەفۋاھىھىم ۋەتۇكەللىمۇنا ئەيدىھىم* ۋەتەشھەدۇ ئەرجۇلۇھۇم* بىما كانۇ 

يەكسىبۇن* ۋەلەۋ نەشائۇ  لەتەمەسنا ئەال ئەئيۇنىھىم فەستەبەقۇس سىراتە 

فەئەننا يۇبسىرۇن* ۋەلەم نەشائۇ لەمەسەخناھۇم ئەال مەكانەتىھىم فەمەس 

ۋەمەن نۇ ئەممىرھۇ نۇنەككىسھۇ فىل  تەتائۇ مۇزىييەن ۋەال يەرجىئۇن*

خەلقى ئەفەال يەئقىلۇن* ۋەما ئەللەمناھۇش شىئرە ۋەما يەنبەغى لەھۇ ئىن 

ھۇۋە ئىلال زىكرۇن ۋە قۇرئانۇن موبىيىن*  لىيۇنزىرە مەن كانە ھەييەن ۋەيە 

ھىققەل قەۋلۇ ئەلەل كافىرىن* ئەۋەلەم يەرەۋ ئەننە خەلەقنا لەھۇم مىمما 

ئەن ئامەن فەھۇم لەھا مالىكۇن* ۋەزەللەلناھا لەھۇم  ئەمىلەت ئەيدىنا

فەمىنھا  رەكۇبۇھۇم ۋەمىنھا يەئكۇلۇن* ۋەلەھۇم فىيھا مەنافىئۇ ۋەماشارىبۇ 

ئەفەال يەشكۇرۇن* ۋەتتەخەزۇ مىندۇنىلالھى ئالىھەتەن لەئەللەھۇم 

يۇنسەرۇن* اليەستەتيئۇنە نەسرەھۇم ۋەھۇم لەھۇم جۇندۇن مۇھزەرۇن*  فەال 

كە قەۋلەھۇم ئىننا نەئلەمۇ مايۇسىررۇنە ۋەما يۇئلىنۇن*  ئەۋلەم يەھزۇن

يەرەل ئىنسانۇ ئەننا خەلەقناھۇ مىن نۇت فەتىن فەئىزاھۇۋە خەسىيمۇن 

موبين* ۋەزەرەبە لەنە مەسەلەن ۋەنەسييە خەلقەھۇ قالە مەن يۇھيىل ئىزامە 
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 ۋەھىيە رەمىيمۇن* قۇل يۇھىيي ھەللەزى ئەنشائەھا ئەۋۋەلە مەررەتىن

ۋەھۇۋە بىكۇللى خەلقىن ئەلىيمۇ نىللەزى جەئەلە لەكۇم مىنەش شەجەرىل 

ئەخزەرى نارەن فەئىزا ئەنتۇم مىنھۇ تۇۋقىيدۇن* ئەۋەلەي سەللەزى 

خەلەقەس ساماۋاتى ۋەلئەرزە بىقادىرىن ئەال ئەن يەخلۇقە مىسلەھۇم بەال 

ئەن ۋەھۇۋەل خەلالقۇل ئەلىيىم*  ئىننەما ئەمرۇھۇ ئىزا ئەرادە شەيئەن 

يەقۇۋلە لەھۇ كۈن فەيەكۇن* فەسەبھانەللەزى بىيەدىھى مەلەكۇتۇ  كۇللى 

  شەيئىن ۋەئىلەيھى تۇرجەئۇن*

 سۈرە راھمان

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

( ئەللەمەھۇل 3( خەلەقەل ئىنسانە)2( ئەللەمەل قۇرئانە)1ئەررەھمانۇ)

ەششەجەرۇ ( ۋەننەجمۇ ۋ5( ئەششەمسۇ ۋەلقەمەرۇ بىھۇسبانىن)4بايانە)

( ئەلال تەتغەۋفىل 7( ۋەسسەمائە رەفەئەھا ۋەۋەزەئەل مىيزانە)6يەسجۇدانى)

( ۋەل 9( ۋەئەقىيمۇل ۋەزنە بىلقىستى ۋەال تۇخسىيرۇل مىيزانە)8مىيزانى)

( فىيھا فاكىھەتۇن ۋەننەخلۇ زاتۇل 10ئەردە ۋەدەئەھا لىل ئەنامى)

ئەييى ئاالئى ( فەبى 12( ۋەلھەببۇ زۇلئەسفى ۋەررەيھانۇ)11ئەكمامى)

( خەلەقەل ئىنسانە مىن سەلسالىن 13رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( فەبى ئەييى 15(ۋە خەلەقەل جاننە مىنما رىجىن مىننارىن)14كەلفەخخار)

( رەببۇل مەشرىقەينى ۋەرەببۇل 16ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)

ل ( مەرەجە18( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)17مەغرىبەينى)

( فەبى 20(  بەينەھۇما بەرزەخۇن اليەبغىيانى )19بەھرەينى يەلتەقىيانى )

( يەخرۇجۇ مىنھۇمەل لۇئلۇئۇ 21ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان ) 

( ۋەلەھۇل 23( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)22ۋەلمەرجانۇ)
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االئى ( فەبى ئەييى ئ24جەۋارىل مۇنشەئاتۇ فىلبەھرى كەل ئەئالمى)

( ۋەيەبقا ۋەجۇ 26( كۇللۇ مەن ئەلەيھا فانىن) 25رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 27رەببىكە زۇلجەاللى ۋەل ئىكرامى )

( يەسئەلۇھۇ مەن فىسەماۋاتى ۋەلئەرزى كۇللە يەۋمىن ھۇۋە 28تۇكەززىبان) 

( سەنەفرۇغۇ 30ان)( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىب29فىي شەئنىن )

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 31لەكۇم ئەييۇھەس سەقەالنى )

( يامەئشەرەل جىننى ۋەل ئىنسى ئىنىستەتەئتۇم ئەنتەنفۇزۇۋ 32تۇكەززىبان)

مىن ئەقتارىس سەماۋاتى ۋەل ئەرزى فەنفۇزۇۋ التەنفۇزۇۋنە ئىلال 

( يۇرسەلۇ 34( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)33بىسۇلتانىن)

( فەبى 35ئەلەيكۇما شۇۋازۇن مىننارىن ۋەننۇھاسۇن فەال تەنتەسىرانى )

( فەئىزەن شەققەتىس سەمائۇ 36ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 37فەكانەت ۋەردەتەن كەددىھانى)

ۋەال جانۇن ( فەيەۋمە ئىزىن اليۇسئەلۇ ئەن زەنبىھى ئىنسۇن 38تۇكەززىبان)

( يۇئرەفۇل مۇجرىمۇۋنە 40( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)39)

( فەبى ئەييى ئاالئى 41بىسىيماھۇم فەيۇۋخەزۇ بىن نەۋاسى ۋەل ئەقدامى )

( ھازىھى جەھەننەمۇل لەتىي يۇكەززىبۇ 42رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( 44مىن ئانىن )( يەتۇۋفۇۋنە بەينەھا ۋەبەينە ھەمىي43بىھەلمۇجرىمۇنە)

( ۋەلىمەن خافە مەقامە رەببىھى 45فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( زەۋاتا 47( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)46جەننەتانى )

( فىيھىما 49( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)48ئەفنانىن )

( 51رەببىكۇما تۇكەززىبان) ( فەبى ئەييى ئاالئى50ئەينانى تەجرىيانى )

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 52فىيھىما مىن كۇللى فاكىھەتىن زەۋجانى )
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( مۇتتەكىي ئىينە ئەال فۇرۇشىن بەتا ئىينۇھا مىن ئىستەبرەقىن 53تۇكەززىبان)

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 54ۋەجەنەل جەننەتەينى دانىن)

ت تەرفى لەم يەتمىس ھۇننە ئىنسۇن ( فىيھىننە قاسىراتۇ55تۇكەززىبان)

( 57( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)56قەبلەھۇم ۋەالجاننۇن)

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 58كەئەننەھۇننەل ياقۇۋتۇ ۋەلمەرجانۇ )

( فەبى ئەييى 60( ھەلجەزائۇل ئىھسانى ئىللەل ئىھسانۇ)59تۇكەززىبان)

( فەبى 62( ۋەمىن دۇۋنىھىما جەننەتانى )61)ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان

( فەبى ئەييى 64( مۇدھام مەتانى)63ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( فەبى 66( فىيھىما ئەينانى نەدداخەتانى )65ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( فىيھىما فاكىھەتۇن ۋەنەخلۇن 67ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)

( فىيھىننە 69( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)68ۋەرۇممانۇن)

( 71( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)70خەيراتۇن ھىسانۇن )

( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما 72ھۇۋرۇن مەقسۇۋراتۇن فىلخىيامى )

( فەبى 74( لەميەتمىس ھۇننە ئىنسۇن قەبلەھۇم ۋەال جاننۇن)73تۇكەززىبان)

( مۇتتەكىئىينە ئەال رەفرەفىن خۇدرىن 75االئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)ئەييى ئ

( 77( فەبى ئەييى ئاالئى رەببىكۇما تۇكەززىبان)76ۋەئەبقەرىييىن ھىسانىن )

 ( 78تەبارەكەسمۇ رەببىكە زىلجەاللى ۋەلئىكرام)

 سۈرە مۈلۈك

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

ۋە ئەال كۇللى شەيئىن قەدىرۇ * تەبارەكەللەزىي بىيەدىھىل مۇلكۇ، ۋەھۇ

نىللەزى خەلەقەل مەۋتە ۋەل ھەياتە لىيەبلۇۋەكۇم ئەييۇكۇم ئەھسەنۇ 

ئەمەال، ۋەھۇۋەل ئەزىيزۇل غەپۇر* ئەللەزىي خەلەقە سەبئە سەماۋاتىن 
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تىباقا،  ما تەرا پىي خەلقىر رەھمانى مىن تەپائۇتىن، پەرجىئىل بەسەرە، ھەل 

بەسەرە كەررەتەينى يەنقەلىب ئىلەيكەل  تەرا مىن پۇتۇر*  سۇممەر جىل

بەسەرۇ خاسىئەۋ ۋەھۇۋە ھەسىر* ۋەلەقەد زەييەننەس سەمائەد دۇنيا 

بىمەسابىيھە ۋەجەئەلناھا رۇجۇمەن لىش شەياتىينە ۋە ئەئتەدنا لەھۇم 

ئەزابەس سەئىر* ۋەلىللەزىينە كەپەرۇ بىرەببىھىم ئەزابۇ جەھەننەم، ۋە 

ھا سەمىيئۇ لەھا شەھىيقەن ۋەھىيە تەپۇرۇ* بىئسەل مەسىر* ئىزا ئۇلقۇ پىي

تەكادۇ تەمييەزۇ مىنەل غەيزى، كۇللەما ئۇلقىييە پىيھا پەۋجۇن سەئەلەھۇم 

خەزەنەتۇھا ئەلەم يەئتىكۇم نەزىر* قالۇ بەال قەدجائەنا نەزىيرۇن، 

پەكەززەبنا ۋە قۇلنا ما نەززەلەالھۇ مىن شەيئىن ئىن، ئەنتۇم ئىلال پىي 

ەقالۇ لەۋ كۇننا نەسمەئۇ  ئەۋ نەئقىيلۇ ما كۇننا پىي دەاللىن كەبىر* ۋ

ئەسھابىس سەئىير* پەئتەرەپۇ بىزەنبىھىم، پەسۇھقان لى ئەسھابىس سەئىر* 

ئىننەل لەزىينە يەخشەۋنە رەببەھۇم بىلغەيبى لەھۇم مەغپىيرەتۇن ۋە 

ئەجرۇن كەبىر* ۋە ئەسىرري قەۋلەكۇم ئەۋىجھەرۇ بېھى،  ئىننەھۇ ئەلىيمۇن 

سۇدۇر* ئەال يەئلەمۇ مەن خەلەقە، ۋەھۇۋەل لەتىيپۇل خەبىر*  بىزاتىس

ھۇۋەللەزىي جەئەلە لەكۇمۇل ئەرزە زەلۇلەن پەمشۇ پىىيمەناكىبىھا ۋەكۇلۇ 

مىن رىزقىھى، ۋە ئىلەيھىن نۇشۇۋرۇ* ئەئەمىنتۇم مەن پىس سەمائى ئەن 

ا يەخسىپە بىكۇمۇل ئەرزە پەئىزاھىيە تەمۇۋرۇ* ئەم ئەمىنۇتۇم مەن پىس سەم

ئى ئەن يۇرسىلە ئەلەيكۇم ھاسىبەن،  پەسە تەئلەمۇنە كەيپە نەزىير * 

ۋەلەقەد كەززەبەل لەزىينە مىن قەبلىھىم  پەكەي پەكانە نەكىر* ئەۋەلەم 

يەرەۋ ئىلەت تەيرىن پەۋقەھۇم ساپپاتىۋ ۋەيەقبىزنە، مايۇمسىكۇھۇننە ئىللەر 

زىي ھۇۋە جۇندۇن رەھمان، ئىننەھۇ بىكۇللى شەيئىن بەسىر* ئەممەن ھازەللە

لەكۇم يەنسۇرۇكۇم مىن دۇنىر رەھمان، ئىنىل كاپىرۇنە ئىلال پىي غۇرۇر* 
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ئەممەن ھازەللەزىي يەرزۇقۇكۇم ئىن ئەمسەكە رىزقەھۇ، بەللەججۇ پىي 

ئۇتۇۋ ۋىۋ ۋەنەنۇپۇر* ئەپەمەن يەمشى مۇكىببەن ئەال ۋەجھىھى ئەھدا 

ۇلھۇۋەللەزىي ئەممەن يەمشى سەۋىييەن ئەال سىراتىم مۇستەقىيم* ق

ئەنشەئەكۇم ۋەجەئەلە لەكۇمۇس سەمئە ۋەل ئەپسارە ۋەل ئەپئىدەتە، 

قەلىيلەن ماتەشكۇرۇۋنە* قۇلھۇۋەللەزىي زەرەئەكۇم پىل ئەرزى ۋە ئىلەيھى 

تۇھشەرۇۋنە* ۋەيەقۇلۇۋنە مەتاھازەل ۋەئدۇ ئىنكۇنتۇم سادىيقىين* قۇل 

ۇن موبىيىن* پەلەمما ئىننەمەل ئىلمۇ ئىندەلالھى، ۋە ئىننەما ئەنە نەزىير

رەئەۋھۇ زۇلپەتەن سىيئەت ۋۇجۇھۇل لەزىينە كەپەرۇۋ ۋە قىيلە ھازەللەزىي 

كۇنتۇم بېھى تەددەئۇن*  قۇل ئەرەئەيتۇم ئىن ئەھلە كەنىيەلالھۇ ۋە مەن 

مەئىيە  ئەۋ رەھىيمەنا ، پەمەن يۇجىيرۇل كاپىرىينە مىن ئەزابىن ئەلىيم* 

ئەلەيھى تەۋەككەلنا ، پەسەتەئلەمۇۋنە  قۇلھۇۋەر رەھمانۇ ئامەننا بېھى ۋە

مەن ھۇۋە پىي دااللىن موبىين* قۇل ئەرەئەيتۇم ئىن ئەسبەھە مائۇكۇم 

 غەۋرەن پەمەن يەئتىيكۇم بىما ئىممەئىين*

 سۈرە مۇززەممىلۇ

 بىسمىلالھىرەھمانىر رەھىيىم*

( نىسپەھۇ ئەۋىنقۇس 2( قۇمىللەيلە ئىلال قەلىيلەن)1يائەييۇھەل مۇززەممىلۇ)

( ئىننا 4(  ئەۋزىد ئەلەيھى ۋەرەتتىلىل قۇرئانە تەرتىيال )3ىنھۇ قەلىليلەن)م

( ئىننە ناشىئەتەن لەيلە ھىيە ئەشەددۇ 5سەنۇلقى ئەلەيكە قەۋلەن سەقىيال)

( 7(  ئىننە لەكە فىننەھارى سەبھەن تەۋىيال)6ۋەتئەن ۋەقۋەمۇ قىيال)

رەببۇل مەشرىقى ۋەل ( 8ۋەزكۇرىسمە رەببىكە ۋەتەبەتتەل ئىلەيھى تەبتىيال )

( ۋەسبىرئەال مايەقۇلۇۋنە 9مەغرىبى الئىالھە ئىلالھۇۋە فەتتەخىزھۇ ۋەكىيال)

( ۋەزەرنىي ۋەلمۇكەززىبىينە ئۇلىن نەئمەتى 10ۋەھجۇرھۇم ھەجرەن جەمىيال)
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( 12( ئىننە لەدەينا ئەنكالەن ۋە جەھىيمەن )11ۋەمەھھىلھۇم قەلىيال)

( ياۋمە تەرجۇفۇل ئەرزۇ 13لىيما)ۋەتەئامەن زاغۇسسەتىن ۋەئەزابەن ئە

( ئىننا ئەرسەلنا ئىلەيكۇم 14ۋەلجىبالۇ ۋەكانەتىل جىبالۇ كەسىيبەن مەھىيال)

( 15رەسۇلەن شاھىدەن ئەلەيكۇم كەما ئەرسەلنا ئىال فەرئەۋنە رەسۇال )

( فەكەيفە 16فەئەسا فىرئەۋنۇر رەسۇۋلە فەئەخەزناھۇ ئەخزەن ۋەبىيال )

( نىسەمائۇ 17ياۋمەن يەجئەلۇل ۋىلدانە شىيبا)تەتتەقۇۋنە ئىنكەفەرتۇم 

( ئىننە ھازىھى تەزكىرەتۇن 18مۇنفەتىرۇن بىھى كانە ۋەئدۇھۇ مەفئۇال)

( ئىننە رەببەكە يەئلەمۇ ئەننەكە 19فەمەنشا ئەتتەخەزە ئىال رەببىھى سەبىيال)

تەقۇۋمۇ ئەدنا مىن سۇلۇسەيىل لەيلى ۋەنىسفەھۇ ۋەسۇلۇسەھۇ ۋەتائىفەتۇن 

ىينە مەئەكە ۋالالھۇ يۇقەددىرۇل لەيلە ۋەننەھارە ئەلىيمە ئەنلەن مىنەللەز

تۇھسۇۋھۇ فەتابە ئەلەيكۇم فەقرەئۇۋ ماتەيەسسەرە مىنەل قۇرئانى ئەلىيمە 

ئەن سەيەكۇنۇۋ مىنكۇم مەرزا ۋە ئاخەرۇۋنە يەزرىبۇۋنە فىلئەرزى 

ەقرەئۇ يەبتەغۇۋنە مىن فەزلىلالھى ۋەئاخەرۇۋنە يۇقاتىيلۇنە فىيسەبىلىلالھى ف

ماتەيەسسەرە مىنھۇ  ۋەئەقىيمۇس سەالتە ۋەئاتۇززاكاتە ۋەئەقرىزۇلالھە 

قەرزەن ھەسەنا ۋەما تۇقەددىيمۇ لىئەن فۇسىيكۇم مىن خەيرىن تەجىيدۇۋھۇ 

ئىندەلالھى ھۇۋە خەيرەن ۋەئەئزەمە ئەجرەن ۋەستەغفىرۇلالھ ئىننەلالھە 

 ( 20غەفۇرۇن رەھىيىم* )

 قۇرئاندىكى ئاخىرقى ئون سۈرە

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

ظةل كةيدةهذم صعتةزلعلعن* ظةلةم تةرة كةيصة صةظةلة رةببذكة بعظةسهابعلصعل * ظةلةم يةج

ؤةظةرسةلة ظةلةيهعم تةيرةن ظابابعلة* تةرمعهعم بعهعجارةتعن معنسعججعلعن* 

 صةجةظةلةهذم كةظةسصعن مةظكذل*
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 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

رعهلةتةششةتاظع ؤةسسةيصع* صةليةظبذدذ لع ظعالصع قذرةيشعن* ظعالصعهعم 

 رةببةهةزةلبةيتع* ظةللةزعي ظةتظةمةهذم معنجذظعن ؤةظامةنةهذم معن خةؤصع*

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

ظةرةظةيتةللةزعي يذكةززعبذ بعددعيعن*  صةزالع كةللةزعي يةدذظظذل يةتعيمة * ؤةال يةهذززذ 

* صةؤةيلذن لعلمذسةللعين * ظةللةزعينة هذم ظةن ساالتعهعم ساهذن* ظةال تةظامعل معسكعن

 ظةللةزعينة هذميذراظذنة* ؤةيةمنةظذنةل ماظذن*

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

 ظعننا ظةظتةينا كةلكةؤسةر* صةسةللعي لعرةببعكة ؤةنهةر* ظعننة شانعظةكة هذؤةلظةبتةر* 

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

قذلياظةييذهةل كاصعيرذنة * الظةظبذدذ ماتةظبذدذنة* ؤةال ظةنتذم ظابعدذنة ماظةظبذد*ؤةال ظةنا 

 دذن ماظةبةدتذم * ؤةال ظةنتذم ظابعدذنة ماظةظبذد* لةكذم دعينذكذم ؤةلعيةدعين* ظابع

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

ظعزاجاظة نةسرذلالهع ؤةلصةتهذ* ؤةرةظةيتةن ناسة يةدخذلذنة صعيدعنعلالهع ظةصؤاجةن* 

 ةغصعرهذ ظعننةهذ كانة تةؤؤابا* صةسةببعه بعهةمدع رةببعكة ؤةست

 الھىر رەھمانىر رەھىيىمبىسمىل

ة* سةيةسال نارةن تةببةت يةدا ظةبعي لةهةبع ؤةتةببة* ماظةغنا ظةنهذ مالذهذ ؤةما كةسةب

 زاتةلةهةبعن* ؤةمرة ظةتذهذ هةمما لةتةلهةتةب* صعيجعدعها هةبلذن معن مةسةدعن* 

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

قذلهذؤةلالهذ ظةهةد* ظالالهذسسةمةدذ* لةم يةلعد ؤةلةم يذلةد* ؤةلةميةكذنلةهذ كذصذؤان 

 ظةهةد* 

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

قذلظةظذزذ بعرةببعل صةلةقع * معن شةررعما خةلةقة* ؤةمعن شةررع غاسعقعن ظعزا ؤةقةبة* 
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 هاسعدعن ظعزا هةسةد* ؤةمعن شةررعن نةصصاساتع صعل ظذقةدع * ؤةمعن شةررع 

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

ع * ظعالهعنناسع* معن شةررعل ؤةسؤاسعل * مةلعكعن ناسقذلظةظذزذ بعرةببعن ناسع

 خةنناسع* ظةللةزعي يذؤةسؤعسذ صعسذدذرعنناسع* معنةل جعننةتع ؤةنناسع*

 ظايعتع شعصاه
 * بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

ؤةلعكذللع ؤةجهةتذن هذؤة مذؤةللعها صةستةبعقذل خةيراتع ظةينة ماتةكذنذ 

( 148لع شةيظعن قةدعر*)يةظتعبذكذمذلالهذ جةمعيظةن ظعننةلالهة ظةال كذل

قاتعلذهذم يذظةززعبهذمذلالهذ بعظةيدعيكذم ؤةيذخزعهعم ؤةيةنسذركذم ظةلةيهعم 

( ياظةييذهةنناسذ قةدجاظةتكذم 14ؤةيةشصع سذدذرة قةؤمعن مذظمعينعينة*)

مةؤظزةتذن معن رةببعكذم ؤةشعصاظذن لعماصعسسذدذرع ؤةهذدةن ؤةرةهمةتذن 

عي معن كذللعسسةمةراتع صةسلذكعي سذبذلة سذممة كذل  (57لعلمذظمعينعينة*)

 رةببعكة زذلذلةن يةخرذجذ معن بذتذنعها شةرابذن مذختةلعصذن ظةلؤانذهذ صعيهع

 (69لةظايةتةن لعقةؤمعن يةتةصةككةرذن*)شعصاظذن لعنناسع ظعننة صعي زالعكة 

ةل ؤةقذلجاظةلهةققذ ؤةزةهةقةل باتعلذ ظعننةل باتعيلة كانة زةهذقا* ؤةنذنةززعلذ معن

قذرظانع ماهذؤة شعصاظذن ؤةرةهمةتذن لعلمذظمعينعينة ؤةال يةزعيدذززالعمعينة ظعلال 

ؤةلةؤ جةظةلناهذ قذرظانةن  ظةظجةمعييةن لةقالذ لةؤال ( 82-81*)خةسارا

صذسسعلةت ظاياتذهذ ظةظجةمعييذن ؤةظةرةبعييذن قذلهذؤة لعللةزعينة ظامةنذ هذدةن 

ة صعي ظازانعهعم ؤةقرذن ؤةهذؤة ظةلةيهعم ظةمةن ؤة شعصاظذن ؤةللةزعينة ال يذظمعينذن

  (44ظذالظعكة يذنادةؤنة معن مةكانعن بةظعد*)
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 سەجدە ئايەتلىرى

 ھھھ

ئىننەللەزىينە ئىندە رەببىكە اليەستەكبىرۇۋنە ئەن ئىبادەتىھى ۋەيۇ ( 1)

 .ئەنپال(7سەببىھۇنەھۇ ۋەلەھۇ يەسجۇدۇنە* )

سجۇدۇ مەن پىسسەماۋاتى ۋەلئەرزى تەۋئەن ۋەكەرھەن ( ۋەلىلالھى يە2)

 .رەئىدى(13ۋەزىاللۇھۇم بىلئۇدۇۋۋى ۋەلئاسال*)

( ۋەلىلالھى يەسجۇدۇ ماپىسسەماۋاتى ۋەماپىل ئەرزى مىن داببەتىن 3)

ۋەلمەالئىكەتۇ ۋەھۇم اليەستەكبىرۇۋنە* يەخاپۇنە رەببەھۇم مىن پەۋقىھىم 

 ى(.نەھل16ۋەيەپئەلۇنە مايۇئمەرۇۋنە* )

( قۇلئامىنۇ بىھى ئەۋالتۇئمىنۇ ئىننەللەزىينە ئۇۋتۇل ئىلمە مىن قەبلىھى ئىزا 4)

يۇتال ئەلەيھىم يەخىررۇۋنە لىلئەزقانى سۇججەدا* ۋەيەقۇلۇۋنە سۇبھانە رەببىنا 

ئىنكانە ۋەئدۇ رەببىنا لەمەپئۇال* ۋەيەخىررۇنە لىلئەزقانى يەبكۇنە 

 .ئىسرا(17ۋەيەزىيدۇھۇم خۇشۇئا* )

ئىكەللەزىينە ئەنئەمەلالھۇ ئەلەيھىم مىنەننەبىييىنە مىنزۇررىييەتى ( ئۇال5)

ئادەمە ۋەمىممەن ھەمەلنا مەئە نۇھىن ۋەمىن زۇررىييەتى ئىبراھىيمە  ۋە 

ئىسرائىيلە ۋەمىممەن ھەدەينا ۋەھتەبەينا ئىزا تۇتال ئەلەيھىم ئاياتۇررەھمانە 

 .مەريەم(19خەررۇ سۇججەدەن ۋەبۇكىييا* )

رە ئەننەلالھە يەسجۇدۇلەھۇ مەن پىسسەماۋاتى ۋەمەن ( ئەلەم تە6)

پىلئەرزى ۋەششەمسۇ ۋەلقەمەرۇ ۋەننۇجۇمۇ ۋەلجىبالۇ ۋەششەجەرۇ ۋەددەۋاببۇ 

ۋەكەسىيرۇن مىنەنناسى ۋەكەسىيرۇن ھەققە ئەلەيھىل ئەزابۇ ۋەمەن 

 .ھەج(22يۇھىنىلالھۇ پەمالەھۇ مىن مۇكرىمىن ئىننەلالھە يەپئەلۇ مايەشا* )

قىيلە لەھۇمۇسجۇدۇ لىررەھمانى قالۇ ۋەمەررەھمانۇ ئەنەسجۇدۇ لىما (ۋەئىزا7)
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 .پۇرقان(25تەئمۇرۇنا ۋەزادەھۇم نۇپۇرا* )

(ئەلال يەسجۇدۇ لىلالھىللەزىي يۇخرىجۇل خەبئە پىسسەماۋاتى ۋەلئەرزى 8)

ۋەيەئلەمۇ ماتۇخپۇنە ۋەما تۇئلىنۇن* ئالالھۇ الئىالھە ئىلالھۇۋە رەببۇل 

 نەملى(-27ئەرشىل ئەزىيمى* )

(ئىننەما يۇئمىنۇ بى ئاياتىنەللەزىينە ئىزا زۇككىرۇۋ بىھا خەررۇۋ 9)

سۇججەدەن ۋەسەببەھۇۋ بىھەمدى رەببىھىم ۋەھۇمال يەستەكبىرۇۋنە* 

 سەجدە(-32)

( قالەلەقەد زەلەمەكە بىسۇئالى نەئجەتىكە ئىال نىئاجىھى ۋەئىننە 10)

ەئزىن ئىللەللەزىينە كەسىيرەن مىنەل خۇلەتا لەيەبغىي بەئزۇھۇم ئەال ب

ئامىنۇ ۋەئەمىلۇس سالىھاتى ۋەقەلىيلۇن ماھۇم ۋەزەننە داۋۇدۇ ئەننەما 

 ساد(-37پەتەنناھۇ پەستەغپەرە رەببەھۇ ۋەكەررە راكىئەن ۋەئەنابە* )

( پەئىنىستەكبەرۇۋ پەللەزىينە ئىندە رەببىكە يۇسەببىھۇۋنە لەھۇ بىللەيلى 11)

 پۇسسىلەت(-41ۋەننەھارى ۋەھۇمال يەسئەمۇنە* )

( ئەپەمىن ھازەل ھەدىيسى تەئجەبۇنە* ۋەتەزھەكۇۋنە ۋەال تەبكۇۋنە* 12)

 نەجمى( -53ۋەئەنتۇم سامىدۇۋنە* پەسجۇدۇ لىلالھى ۋەئبۇدۇ* )

( پەمالەھۇم اليۇئمىنۇۋنە* ۋەئىزا قۇرىئە ئەلەيھىمۇل قۇرئانۇ 13)

 ئىنشىقاق( -84اليەسجۇدۇۋنە* )

زەبانىيەتە* كەلال التۇتىئھۇ ۋەسجۇد  ( پەليەدئۇ نادىيەھ* سەنەدئۇز14) 

 ئەلەق(-96ۋەقتەرىب* )

  سەجدە دۇئاسى 

سەجەدتۇ لىررەھمانى ۋەئامەنتۇ بىررەھمانى پەغپىرلىي زۇنۇبىي يارەھمانۇ  

  سەمىئنا ۋەئەتەئنا غۇپرانەكە رەببەنا ۋەئىلەيكەل مەسىيرۇ*
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 ئەسمائۇلھۇسنا

 بىسمىلالھىررەھمانىر رەھىيمى

ياظالالھۇ*  نتةل مةلىكۇل ھةققۇللةزى  الظىالھة ظىلال ظةنتة*ظالال ھۇممة ظة

يارةھمانۇ* يارةھىيمۇ* يامالىكۇ* ياقۇددۇسۇ* ياساالمۇ* يامۇظمىنۇ* 

يامۇھةيىمىنۇ* ياظةزىيزۇ* ياجةببارۇ* يامۇتةكةببىرۇ* ياخالىقۇ* يابارىظۇ* 

اھۇ* يامۇسةۋۋىرۇ* ياغةففارۇ* ياقةھھارۇ* ياۋةھھابۇ* يارةززاقۇ* يافةتت

ياظةلىيمۇ* ياقابىزۇ* ياباسىتۇ* ياخافىزۇ * يارافىىۇ* يامۇظىززۇ* يامۇزىللۇ* 

يالةتىيفۇ* ياخةبىيرۇ* ياھةلىيمۇ*   ياظةدلۇ*  ياسةمىيۇ* يابةسىيرۇ* ياھةكةمۇ*

ياكةبىيرۇ* ياھةفىيزۇ*   ياظةلىييۇ*  ياظةزىيمۇ* ياغةفۇرۇ* ياشةكۇرۇ*

 ةرىيمۇ* يارةقىيبۇ* يامۇجىيبۇ*يامۇقىيتۇ* ياھةسىيبۇ* ياجةلىيلۇ* ياك

ياۋاسىظۇ* ياھةكىيمۇ* ياۋةدۇدۇ* يامةجىيدۇ* ياباظىسۇ*  ياشةھىيدۇ* ياھةققۇ* 

يامةتىينۇ* ياۋةلىييۇ* ياھةمىيدۇ* يامۇھسى*   ياقةۋىييۇ*  ياۋةكىيلۇ*

  ياقةييۇمۇ*  ياھةييۇ*  يامۇبدىظۇ* يامۇظىيدۇ* يامۇھيى* يامۇمىيتۇ*

ياقادىرۇ*   ياسةمةدۇ*  ۋاھىدۇ* ياظةھةدۇ*ياۋاجىدۇ* ياماجىدۇ* يا

يامۇقتةدىرۇ* يامۇقةددىمۇ* يامۇظةخخىرۇ* ياظةۋۋةلۇ* ياظاخىرۇ* يازاھىرۇ* 

ياباتىنۇ* ياۋالىيۇ* يامۇتةظالى* يابةررۇ* ياتةۋۋابۇ* يامۇنظىمۇ* يامۇنتةقىمۇ* 

 ياظةفۇۋۋۇ* يارةظۇفۇ* يامالىكۇلمۇلكى* يازةلجةاللى ۋةل ظىكرامى* يارةببۇ*

يامۇقسىتۇ* ياجامىظۇ* ياغةنىييۇ* يامۇغنى* يامۇظتى* يامانىظۇ* يازاررۇ* 

يانافىظۇ* يانۇرۇ* ياھادى* يابةدىيظۇ* ياباقى* ياۋارىسۇ* يارةشىيدۇ* ياسةبۇرۇ* 

 ياسادىقۇ* ياساتتارۇ*
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 راد فةتھىييةۋظة

 بىسمىلالھىر رةھمانىر رةھىيم*

لال ھةلظةزىيم* ۇلال ھةلظةزىيم* ظةستةغفىرۇظةستةغفىر

 ۇبۇة ظةتۇۋمۇلقةييۇة لھةييۇ ۋلالھةلظةزىيمةللةزىي ال ظىالھة ظىلالھۇظةستةغفىر

 ۇممة ظةنتةسسةالمۇةلمةغفىرةتى *ظالالھۋبةتى ۋتتةۇة ظةسظةلةھۋظىلةيھى 

ھةييىنا  ۇسساالمۇة ظىلةيكة يةرجىظۋ ۇة ظىلةيكةسساالمۋةمىنكةسساالم   ۋ

ة تةظالةيتة يا ۋة ظةدخىلنا دارةسساالم تةبارةكتة رةببةنا ۋرةببةنا بىسسةالم 

ة فئ نةظةمةكة ۇۋةمدةن يھ ۇممة لةكةل ھةمدۇةلظىكرام*ظالال ھۋزةلجةاللى 

 ۇكة بىجةمىظىي مةھامىدىكة ما ظةلىمتۇكافى مةزىيدة كةرةمىكة ظةھمةدۇة يۋ

ةما لةم ۋمىنھا  ۇة ظةال جةمىظىي نىظةمىكة ما ظةلىمتۋةما لةم ظةظلةم ۋمىنھا 

 ۇبىلالھى مىنةششةيتانىر رةجىيم *ظةلالھ ۋزۇللى ھالىن *ظةظۇة ظةال كۋظةظلةم 

ىم ۋةال نةۋن ۇسىنةت ۇھۇزۇال تةظخ ۇمۇل قةييۇة ظةلھةييۇۋال ظىالھة ظىلال ھ

ظىلال  ۇظىندةھ ۇة ما  فىل ظةرزى مةن زةللةزى يةشفةظۋاتى ۋما فىسسةمة ۇلةھ

نة ۇھىيتۇةال يۋم ۇةما خةلفةھۋما بةينة ظةيدىھىم  ۇبىظىزنىھى يةظلةم

اتى ۋسسةماۇھۇرسىييۇةسىظة كۋبىشةيظىن مىن ظىلمىھى ظىلال بىماشاظة 

بھانةلالھى ۇس ل ظةزىم*ۇةل ظةلىييۇۋةھۋما ۇھۇھىفز ۇھۇدۇةال يةظۋظةردى ةلۋ

قىتىم(  الظىالھة 33ظةكبةر ) ۇقىتىم(  ظالالھ 33لىلالھى )ۇقىتىم( ظةلھةمد 33)

ة ظةال ۇۋةھۋ ۇلھةمدۇةلةھۋ ۇلكۇلمۇلةھ ۇال شةرىيكة لةھ ۇةھدةھۋ ۇظىللةلالھ

ل جةببار* الظىالھة ۇلىكل مةۇللى شةيظىن قةدىر *ال ظىالھة ظىللةلالھۇك

ل غةففار* الظىالھة ۇل ظةزىيزۇل قةھھار* الظىالھة ظىللةلالھۇاھىدۋل ۇظىللةلالھ

* الظىالھة ۇتةظالۇل مۇل كةبىرۇسسةتتار* الظىالھة ظىللةلالھۇل كةرىمۇظىللةلالھ



 

59 

للى ۇبىك ۇدۇل مةظبۇةننةھار * الظىالھة ظىللةلالھۋ ۇللةيلۇخالىق ۇظىللةلالھ

للى لىسانىن* الظىالھة ۇبىك ۇرۇل مةزكۇظىالھة ظىللةلالھمةكانىن* ال

مىن ۋللى يةۇك ۇللى ظىھسانىن* الظىالھة ظىللةلالھۇبىك ۇفۇل مةظرۇظىللةلالھ

 ۇظىيمانةن بىلالھى* الظىالھة ظىللةلالھ ۇة فى شاظنىن* الظىالھة ظىللةلالھۇۋھ

ھى * الظىالھة ظامانةتةن ظىندةلال ۇظامانةتةن مىنةلالھى* الظىالھة ظىللةلالھ

ةال ۋ ۇةتة ظىلال بىلالھى ال ظىالھة ظىللةلالھۇۋۋةال قۋلة ۋةال ھةۋ ۇظىللةلالھ

ھةققةن ھةققةن * الظىالھة  ۇ* ال ظىالھة ظىللةلالھۇظىلال ظىيياھ ۇدۇنةظب

ةرىققةن * ۋدةن ۇتةظةبب ۇةسىدقةن* الظىالھة ظىللةلالھۋظىيمانةن  ۇظىللةلالھ

للى ۇقةبلة ك ۇةرىفقةن * الظىالھة ظىللةلالھۋفةن ۇتتةلةت ۇالظىالھة ظىللةلالھ

يةبقا  ۇللى شةيظىن* الظىالھة ظىللةلالھۇبةظدة ك ۇشةيظىن* الظىالھة ظىللةلالھ

ل ۇل مةلىكۇللى شةيظىن * الظىالھة ظىللةلالھۇك ۇتۇة يةمۋة يةفنا ۋنا ۇرةبب

ظىالھة ل يةقىين * الۇل ھةققۇل مةلىكۇبىين * الظىالھة ظىللةلالھۇل مۇھةقق

ل كةرىم* الظىالھة ۇل ھةلىيمۇل ظةزىيم* الظىالھة ظىللةلالھۇل ظةلىييۇظىللةلالھ

ةرةببىل ظةرشىل ظةزىيم* الظىالھة ۋاتىىس سةبظى ۋسسةمةۇرةبب ۇظىللةلالھ

ر راھىمىين ۇظةرھةم ۇل ظةكرةمىين* الظىالھة ظىللةلالھۇظةكرةم ۇظىللةلالھ

ل ۇراھىيم ۇ* الظىالھة ظىللةلالھ ابىنۋۋتتةۇھةبىيب ۇ*الظىالھة ظىللةلالھ

 ۇزىللىينة* الظىالھة ظىللةلالھۇل مۇھادىي ۇالظىالھة ظىللةلالھ مةساكىن*

ل خاظىفىينة* الظىالھة ۇظةمان ۇل ھاظىرىينة* الظىالھة ظىللةلالھۇدةلىيل

ن ناسىرىين* ۇخةير ۇستةغىسىينة* الظىالھة ظىللةلالھۇل مۇغىياس ۇظىللةلالھ

ارىسىين* ۋل ۇخةير ۇل ھافىزىين* الظىالھة ظىللةلالھۇخةير ۇھالظىالھة ظىللةلال

ر رازىيقىن* ۇخةير ۇل ھاكىمىين* الظىالھة ظىللةلالھۇخةير ۇالظىالھة ظىللةلالھ

ل غافىرىين* ۇخةير ۇل فاتىھىين* الظىالھة ظىللةلالھۇخةير ۇالظىالھة ظىللةلالھ
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ةسةدةقة ۋ ۇةھدةھۋ ۇلالھر راھىمىين* الظىالھة ظىللةۇخةير ۇالظىالھة ظىللةلالھ

ة ھةزةمةل ظةھزابة ۋ ۇندةھۇةظةظةننة جۋ ۇةنةسةرة ظةبدةھۋ ۇةظدةھۋ

ل ۇةلةھۋننىظمةتى ۇظةھل ۇالظىالھة ظىللةلالھ ۇةال شةيظة بةظدةھۋ ۇةھدةھۋ

ظةدةدة خةلقىھى  ۇ* الظىالھة ظىللةلالھۇسسةناظةل ھةسةنۇةلةھۋ ۇفةزل

ىدادة كةلىماتىھى ال ظىالھة ة مۋةرىزاظة نةفسىھى ۋةزىنةتة ظةرشىھى ۋ

ةھدة نىييةتىل فةردة نىييةتىل قةدىيمىييةتىل ۋل ۇساھىب ۇظىللةلالھ

ن ۇةال شىبھۋن ۇةال نىددۋن ۇزىدد  ۇظةزةلىييةتىل ظةبةدىييةتى لةيسة لةھ

ة ۋ ۇلكۇلمۇلةھ ۇالشةرىيكة لةھ ۇةھدةھۋ ۇن* الظىالھة ظىللةلالھۇةالشةرىيكۋ

بىيةدىھىل خةيرى  ۇتۇن ال يةمۇة ھةييۇۋة ھۋ ۇمىيتۇة يۋھيى ۇي ۇلھةمدۇلةھ

 ۇةلۋۋةل ظةۇۋ*ھ ۇة ظىلةيھىل مةسىيرۋ ن*ۇللى شةيظىن قةدىيرۇة ظةال كۇۋةھۋ

لةيسة  للى شةيظىن ظةلىيم*ۇة بىكۇۋھۋۇ ۇةل باتىنۋ ۇةززاھىرۋ ۇةل ظاخىرۋ

ة نىظمةل ۋ ۇنظالالھۇھةسب ن*ۇل بةسىيرۇةسسةمىيظۇۋةھۋن ۇكةمىسلىھى شةيظ

ة ظىلةيكةل ۋفرانةكة رةببةنا ۇغ ةنىظمةننةسىر*ۋال ۋىظمةل مةن ةكىيل*ۋ

ةال ۋظتى لىما مةنةظتة ۇةال مۋممة ال مانىظة لىما ظةظتةيتة ۇظالال ھ مةسىير*

بھانة ۇس *ۇزةلجةددى مىنكةل جةدد ۇةال يةنفةظۋراددة لىما قةدةيتة 

ةل بھانة رةببىيةل ظةلىييىل ظةظلۇس ةھھاب*ۋرةببىيةل ظةلىييىل ظةظلةل 

 بھانةكة ماظةبةدناكة ھةققة ظىبادةتىكة*ۇس ةھھاب*ۋيا  ةھھاب*ۋكةرىيمىل 

بھانةكة مازةكةرناكة ھةققة ۇس بھانةكة ماظةرةفناكة ھةققة مةظرىفةتىكة*ۇس

بھانةلالھىل  ۇس رىكة*ۇكۇبھانةكة ماشةكةرناكة ھةققة شۇس زىكرىكة*

نةلالھىل بھاۇاھىدىل ظةھةدى* سۋبھانةلالھىل ۇظةبةدىييىل ظةبةدى* س

  اتى بىغةيرى ظةمىدىن*ۋبھانةلالھىل رافىظىسسةمةۇس  فةردىسسةمةدى*

بھانةلالھىل ۇس ةلةدةن*ۋةال ۋساھىبةتةن  ۇبھانةلالھىللةزىي لةم يةتتةخىزۇس
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  ةن ظةھةد*ۇۋفۇك ۇن لةھۇةلةم يةكۋ  لةد*ۇةلةم يۋلةزىي لةم يةلىد 

بھانة زىل ۇس ت*ۇكةل مةلةۋلكى ۇبھانة زىل مۇس س*ۇدۇبھانةل مةلىكىل قۇس

ةلكامالى ۋةلجةاللى ۋةلھةيبةتى ۋدرةتى ۇةل قۋةل ظةزةمةتى ۋظىززةتى 

ةلكىبرىياظىي ۋةننىظماظىي ۋةلظةالظىي ۋةززىياظىي ۋةسسةناظىي ۋةلبةقاظىي ۋ

 *ۇتۇةال يةمۋ ۇبھانةل مةلىكىل ھةييىللةزىي اليةنامۇس ت*ۇةلجةبةرۋ

بھانةلالھى ۇس ه*ۇةررۋكةتى ل مةالظىۇة رةببۋنا ۇن رةببۇسۇددۇن قۇھۇببۇس

ةال ۋلة ۋةال ھةۋظةكبةر  ۇةلالھۋ ۇةال ظىالھة ظىللةلالھۋلىلالھى ۇةلھةمدۋ

ل ۇممة ظةنتةل مةلىكۇظالال ھ ل ظةزىيم*ۇظىلال بىلالھىل ظةلىيي ةتة*ۇۋۋق

* ۇ* يارةھىيمۇ* يارةھمانۇياظالالھ للةزى  الظىالھة ظىلال ظةنتة*ۇھةقق

* ۇ* ياظةزىيزۇھةيىمىنۇ* يامۇظمىنۇ* يامۇالم* ياساۇسۇددۇ* ياقۇيامالىك

* ۇ* ياغةففارۇىرۋۋسةۇ* يامۇ* يابارىظۇ* ياخالىقۇتةكةببىرۇ* يامۇياجةببار

* ۇ* ياباسىتۇ* ياقابىزۇ* ياظةلىيمۇ* يافةتتاھۇ* يارةززاقۇةھھابۋ* ياۇياقةھھار

  *ۇةم* ياھةكۇ* يابةسىيرۇ* ياسةمىيۇزىللۇ* يامۇظىززۇ* يامۇ* يارافىى ۇياخافىز

 *ۇرۇ* ياشةكۇرۇ* ياغةفۇ* ياظةزىيمۇ* ياھةلىيمۇ* ياخةبىيرۇيالةتىيف  *ۇياظةدل

* ۇ* ياجةلىيلۇ* ياھةسىيبۇقىيتۇ* يامۇ* ياھةفىيزۇياكةبىير  *ۇياظةلىيي 

* ۇدۇةدۋ* ياۇ* ياھةكىيمۇاسىظۋيا *ۇجىيبۇ* يامۇ* يارةقىيبۇياكةرىيم

  *ۇىييۋياقة  *ۇةكىيلۋ* ياۇ* ياھةققۇ*  ياشةھىيدۇ* ياباظىسۇيامةجىيد

* ۇظىيدۇ* يامۇبدىظۇھسى* يامۇ* يامۇ* ياھةمىيدۇةلىييۋ* ياۇيامةتىين

* ۇ* ياماجىدۇاجىدۋيا  *ۇمۇياقةيي  *ۇياھةيي  *ۇمىيتۇھيى* يامۇيام

* ۇقةددىمۇ* يامۇقتةدىرۇ* يامۇياقادىر  *ۇياسةمةد  *ۇ* ياظةھةدۇاھىدۋيا

* ۇالىيۋ* ياۇ* ياباتىنۇىر* يازاھۇ* ياظاخىرۇةلۋۋ* ياظةۇظةخخىرۇيام

* ۇۋۋۇ* ياظةفۇنتةقىمۇ* يامۇنظىمۇ* يامۇابۋۋ* ياتةۇتةظالى* يابةررۇيام
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* ۇقسىتۇ* يامۇةل ظىكرامى* يارةببۋلكى* يازةلجةاللى ۇلمۇ* يامالىكۇفۇيارةظ

* ۇرۇ* يانۇ* يانافىظۇ* يازاررۇظتى* يامانىظۇغنى* يامۇ* يامۇ* ياغةنىييۇياجامىظ

* ۇ* ياسادىقۇرۇ* ياسةبۇ* يارةشىيدۇارىسۋ* ياباقى* ياۇياھادى* يابةدىيظ

ة تةنةززةھةت ۋ *ۇھۇيا مةن تةقةددةسةت ظةنىل ظةشباظى زات *ۇياساتتار

ةھدة ۋة يا مةن دةللةت ظةال ۋ *ۇھۇشابىھةتىھىل ظةمسالى سىفاتۇظةن م

ن ال ۇاھىدۋ ۇھۇظات ۇبىييةتىھى مةسن ۇة شةھىيدةت بىرةبۋ ۇھۇنىييةتىھى ظايات

ة بىل بىررى ۇۋيا مةن ھ ن ال مىن ظىللةتىن*ۇدۇجۋة مةۋقىللةتىن مىن 

ن ۇفۇسۋة مةۋن بىلةغايةتىن ۇفۇن مةظرۇفۇسۋة بىل ظىھسانى مةۋن ۇفۇمةظر

ن ۇن كةرىيمۇة ظاخىرۋ ن بىلة ظىبتىداظىن*ۇن قةدىيمۇةلۋۋبىلةنةھايةتىن ظة

ن يا مةن ة ھىلمةۋزنىبينة كةرةمةن ۇبةل مۇنۇة غةفةرة زۋ بىلة ظىنتىھاظىن*

ةنىظمةل ۋ ۇنالالھۇھةسب ل بةسىير*ۇةسسةمىظۇۋة ھۋن ۇلةيسة كةمىسلىھى شةيظ

ة يا قاظىمةن ۋيا داظىمةن بىال فةناظىن  ةنىظمةننةسىر*ۋال ۋنىظمةل مة ةكىل*ۋ

ة ظةال ۋةزىيرىن سةھھىل ظةلةينا ۋدةببىرةن بىال ۇة يا مۋ الىن*ۋبىال زا

اظةن ظةلةيكة ظةنتة كةما ھسى سةنۇالظ للى ظةسىيرىن*ۇالىدةينا كۋ

ة تةقةددةسةت ۋكة ۇة جةللة سةناظۋكة ۇظةززة جار ظةسنةيتة ظةال نةفسىكة*

 ۇما يةشاظ ۇللةھۇيةفظةل كة*ۇةال ظىالھة غةيرۋكة ۇةظةزةمة شانۋ كة*ۇظةسماظ

ل ۇبىظىززةتىھى ظةال ظىلةلالھى تةسىير ۇرىيدۇماي ۇمۇة يةھكۋدرةتىھى ۇبىق

ة ظىلةيھى ۋ ۇكمۇلھۇلةھ ۇةجھةھۋن ظىلال ۇكللى شةيظىن ھالىۇك ر*ۇمۇظ

 ل ظةلىيم*ۇةسسةمىيظۇۋة ھۋ ۇلالھۇمۇھۇفةسةيةكفىيك ن*ۇرجةظۇت

ةراظةلالھىل ۋلةيسة  لىمةن دةظا* ۇسةمىظةلالھ ة كةفا*ۋ ۇنالالھۇھةسب

بھانة مةن لةم يةزةل رةببةر ۇس مةنىظتةسةمة بىلالھى نةجا* نتةھا*ۇم

 ل كةرىيم*ۇل ھةلىيمۇالظىالھة ظىللةلالھ كةرىيمةن* ۇةال يةزالۋراھىمةن 
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ل ظةرشىل ۇةرةببۋاتىىس سةبظى ۋسسةمةۇرةبب  ۇبھانةلالھى فةتةبارةكةلالھۇس

ال  ۇةھدةھۋ ۇال ظىالھة ظىللةلالھ لىلالھى رةببىل ظالةمىين*ۇةلھةمدۋ ظةزىيم*

ىترةن ۋاھىدةن ظةھةدةن سةمةدةن فةردةن ۋظىالھةن  ۇشةرىيكة لةھ

ةلةدةن ۋةال ۋاظىمان ظةبةدةن لةم يةتتةخىز ساھىبةتةن مان دۇھةييان قةيي

ن ۇةلىييۋ ۇللةھۇةلةم يةكۋلكى ۇن فىل مۇشةرىيك ۇن لةھۇةلةم يةكۋ

لىدىينىنا   ۇنالالھۇھةسبى ۇظةكبةر ۇتةكبىرةن  ظالالھ ۇة  كةببىرھۋللى ۇمىنةزز

مةن لى ۇنالالھۇلىما ظةھةممةنا ھةسبى ۇنالالھۇنيانا ھةسبىۇلىد ۇنالالھۇھةسبى

لىمةن كادةنا  ۇنالالھۇلىمةن ھةسةدىنا ھةسبى ۇنالالھۇبةغا ظةلةينا ھةسبى

ظىندةل  قةبرى  ۇنالالھۇتى ھةسبىۋظىندةل مة ۇنالالھۇظىن ھةسبىۇبىس

 ۇنالالھۇظىندةسسىراتى* ھةسبى ۇنالالھۇظىندةل مةساظىل* ھةسبى ۇنالالھۇھةسبى

ظىندةل  ۇنالالھۇظىندةل مىزانى* ھةسبى ۇنالالھۇظىندةل ھىساب* ھةسبى

للةزى الظىالھة ۇھةسبىيةلال ھ ظىندةل لىقاظى* ۇنالالھۇةننار* ھةسبىۋجةننةتى 

 ۇالظىالھة ظىللةلالھ *ۇنىيبۇة ظىلةيھى ظۋ ۇةككةلتۋة ظةلةيھى تةۇۋظىلال ھ

بھانةلالھى ۇس ۇبھانةلالھى ماظةظزةمةلالھى الظىالھة ظىللةلالھۇس

* الظىالھة ۇبھانةلالھى ماظةكرةمةلالھۇس ۇ* الظىالھة ظىللةلالھۇماظةھلةمةلالھ

 لالھى ھةققةن*ۇلۇن رةسۇھةممةدۇم ۇالشةرىيكة لةھ ۇةھدةھۋ  ۇظىللةلالھ

ة سةللى ۋ ن*ۇز زاكىرۇللةما زةكةراھۇھةممةدىن  كۇممة سةللى ظةال مۇظالال ھ

ن* رةزىينا بىلالھى ۇللةما غةفةلة ظةن زىكرىھىل غافىلۇھةممةدىن كۇظةال م

 ۇھةممةدىن سةللةلالھۇة بى مۋة بىل ظىسالمى دىينةن ۋن تةظاال رةببة

ة بىل ۋرظانى ظىمامةن ۇة بىل قۋلةن ۇة رةسۋةسةللةم نةبىييةن ۋظةلةيھى 

انةن ۋة بىل موظمىنىينة ظىخۋة بىسسةالتى فةرىيدةتةن ۋكةظبةتى قىبلةتةن 

رتةزا ظةظىممةتةن ۇة بىل مۋرةينى ۇة زىننۋقى ۇةل فارۋة بىسسىددىيقى ۋ
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مةرھةبةن بىسسةباھىل  لالھى تةظاال ظةلةيھىم ظةجمةظىينة*ۇانۋرىز

ةبىل مةلةكةينىل كىرامةينىل كابةينىش ۋمىسسةظىيدى ۋةبىل يةۋجةدىيدى 

مىنا ھازا ۋررةتى يةۇتةظاال فى غ ۇمةلالھۇشاھىدةينىل ظادىلةينى ھةييا ك

ظةشھةدة ة ۋ  *بىسمىلالھىر  رةھمانىر رةھىيم ةلى سةھىيفةتىنا*ۋۋبة فى ظةۇتۇك

 ۇةنةشھةدۋ ۇالشةرىيكة لةھ ۇةھدةھۋ ۇظةن الظالھة ظىللةلالھ ۇبىظةننا نةشھةد

ة دىينىل ۋدا ۇبىل ھ ۇظةرسةلةھ *ۇھۇلۇةرةسۋ ۇھۇھةممةدةن ظةبدۇظةننة م

ن* ظةال ۇشرىكۇكةرىيھةل م ۋةلةۋللىھى ۇظةلةددىينى ك ۇزھىرةھۇھةققى لىي

 ۇظىنشاظةلالھ ۇظةلةيھا نةبظةسة ۋ ۇتۇة ظةلةيھا نةمۋھازىھىششةھادةتى نةھيا 

 قة*لەللىھا مىن شةررى ما خةۇبىكةلىماتىلالھىت تامماتى ك ۇزۇتةظاال ظةظ

 ة رةببىسسةماظى*ۋبىسمىلالھى خةيرىل ظةسماظى بىسمىلالھى رةببىل ظةرزى 

ةال فىسسةماظى ۋن فىل ظةرزى  ۇمةظةسمىھى شةيظ ۇررۇبىسمىلالھىللةزى اليةد

للىالھىللةزى ظةھيانا بةظدة ما ظةماتةنا ۇظةلھةمد ل ظةلىيم*ۇةسسةمىيظۇۋةھۋ

لىلالھى  ۇلكۇة ظةسبةھةل مۋظةسبةھنا  *ۇرۇشۇةننۋ ۇة ظىلةيھىل بةظسۋ

لىلالھى  ۇرھانۇةل بۋ ۇلتانۇةسسۋ ۇتۇةل جةبةرۋ ۇةل كىبرىياظۋ ۇةلظةزةمةتۋ

ةما سةكةنة ۋلىلالھى  ۇةننةھارۋ ۇةللةيلۋلىلالھى  ۇةننىظماظۋةل ظةالظى ۋ

ة ۋظةسبةھنا ظةال فىترةتىل ظىسالمى  ل قةھھار*ۇاھىدۋما لىلالھىل فىيھى

 ۇھةممةدىن سةللةلالھۇةظةال دىينى نةببىييىنا مۋكةلىماتىل ظىخالسى 

سلىمةن ۇة ظةال مىللةتى ظةبىينا ظىبراھىيمة ھةنيفةن مۋةسةللةمة ۋظةلةيھى 

ظةنبىياظىھى ةۋةمةالظىكةتىھى   ۋلالھى ۇاتۋسةلة شرىكىين*ۇة ماكانة مىنةل مۋ

ةجةمىيظى خةلقىھى ظةال سةييىدىنا ۋةھةمةلةتى ظةرشىھى ۋلىھى ۇةرةسۋ

ة ۋ ۇسسةالمۇةظةلةيھىمۋةظةسھابىھى ظةلةيھى ۋة ظالىھى ۋھةممةدىن ۇم

ظةلةيكة يا  ۇةسسةالمۋ ۇظةسسةالت *ۇھۇة بةرةكاتۋلالھىى تةظاال  ۇرةھمةت
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 ۇ* ظةسسةالتھلالظةلةيكة يا ھةبىيبة ۇةسسةالمۋ ۇظةسسةالت *ھلةلالۇرةس

ظةلةيكة  ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھظةلةيكة ياخةلىيلةلال ۇةسسةالمۋ

 ۇ* ظةسسةالتھظةلةيكة ياسةفىييةلال ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھيانةبىييةلال

ظةلةيكة  ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھظةلةيكة ياخةيرة خةلقىلال ۇةسسةالمۋ

* ھلالۇة يامةن ظةرسةلةھظةلةيك ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھلالۇيامةنىخ تارةھ

 ۇ* ظةسسةالتھلالۇظةلةيكة يامةن زةييةنةھ ۇةسسةالمۋ ۇظةسسةالت

ظةلةيكة  ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھلالۇظةلةيكة يامةن شةررةفةھ ۇةسسةالمۋ

ظةلةيكة يا مةن  ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھلالۇيامةن كةررةمةھ

رسةلىينة* ۇةل مظةلةيكة ياسةييىد ۇةسسةالمۋ ۇ* ظةسسةالتھلالۇظةززةمةھ

 ۇتتةقىينة* ظةسسةالتۇظةلةيكة يا ظىمامىل م ۇةسسةالمۋ ۇظةسسةالت

ظةلةيكة  ۇةسسةالمۋ ۇظةلةيكة يا خاتىمةن نةببىيىن* ظةسسةالت ۇةسسةالمۋ

لة رةببىل ۇظةلةيكة يارةس ۇةسسةالمۋ ۇز نىبىينة* ظةسسةالتۇيا شةفىيظىل م

ة ۋلىھى ۇة رةسۋبىياظىھى ة ظةنۋة مةال ظىكةتىھى ۋلالھى ۇظالةمىين سةالت

ة ۋھةممةدىن ۇة جةمىيظى خةلقىھى    ظةال سةييىدىنا مۋھةمةلةتى ظةرشىھى 

ةبةرة ۋلالھى ۇة رةھمةتۋ ۇسسةالمۇةظةلةيھىمۋةظةسھابىھى ظةلةيھى ۋظالىھى 

ھةممةدىن فىل ۇممة سةللى ظةال سةييىدىنا مۇ*ظالال ھۇھۇكات

ةسةللى ۋةدىن فىل ظاخرىينة* ھةممۇةسةللى ظةال سةييىدىنا مۋةلىينة*ۋۋظة

ةسةللى ۋمىددىين* ۋھةممةدىن فىل مةالظىل ظةظال ظىال يةۇظةال سةييىدىنا م

ةسةللى ظةال ۋة ھىينىن* ۋةقتىن ۋللى ۇھةممةدىن فى كۇظةال سةييىدىنا م

قةررةبىينة* ۇةظةال مةالظىكةتىكةل مۋرسةلىينة* ۇةل مۋجةمىيظىل ظةنبىياظى 

ةر ھةمنا  ۋ ة ظةال ظةھلى تا ظةتىكة ظةجمةظىين*ۋ* ةظةال ظىبادىكةسسالىھىينۋ

ممة سةللى ظةال ۇظالال ھ م بىرةھمةتىكة ياظةرھةمةرراھىمىين*ۇمةظةھ
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ظالال  ةسةللىم ظةلةيھى*ۋة بارىك ۋھةممةدىن ۇةظةال ظالى مۋھةممةدىن ۇم

نيا ۇةظةجىرنا مىن  خىزيىددۋللىھا ۇرى كۇمۇممةھسىن ظاقىبةتىنا فىل ظۇھ

فةتتىھةل ۇةيا مۋممة يا مالىكةر رىقابى ۇظالال ھ ظاخىرةتى*ةظةزابةل  ۋ

 ۇلةھ ۇل ظةسبابى ھةييىظ لةنا سةبةبةن النةستةتىيظۇسةببىىبۇةيا مۋابى ۋظةب

لىينة بىظةمرىكة ظامىنىين بىظةدلىكة ۇممةجظةلنا مةشخۇظالالھ تةلةبةن*

زىينة ھىشىينة ظةن غةيرىكة راۋستةۇظاظىسىين مىن خةلقىكة ظانىسىين بىكة م

تةلةززىزىينة ۇبى قةداظىكة سابىرىينة ظةال بةالظىكة شاكىرىينة لىنىظماظىكة م

ظةناظىللةيلى  ناجىينة بىكة فىۇبىزىكرىكة فةرىھىينة بىكىتابىكة م

شتاقىينة ۇظاخىرةتى م ھىببىينة لىلۇةمۋنيا ۇبغىزىينة لىددۇةظةترافىننةھارى مۋ

ستةظىددىينى ۇجةنابىكة م ةججىھىينة ظىال ھةزرةتىۋتةۇظىال لىقاظىكة م

مةل ۋھزىنا يةۇةال تۋلىكة ۇسۇةظةتتةنا ظةال رۋة ظاتىنا ماۋتى رةببةنا ۋلىلمة

فىيقة رةفىيقةنا ۋممة ظةجظةلىتتةۇل مىيظاد* ظالال ھۇخلىفۇقىيامةتى ظىننةكة الت

ة ۋسىلنا ظىال مةقاسىدىنا ۋممة ظةۇستةقىيمة تةرىيقةنا* ظالالھۇةسسىراتةل مۋ

ممة بىكة ظةسبةھنا ۇظالالھ ر رةھىيم*ۇابۋۋظىننةكة ظةنتةتتةب ظةلةينا ۇت

ة ظىلةيكةل مةسىر* ظالال ۋ ۇتۇة بىكة نةمۋة بىكة نةھيا ۋةبىكة ظةمسةينا ۋ

 قى ظىال لىقاظىكة*ۋةششةۋةجھىكة ۋقنا لةززةتةن نةزةرى ظىال ۇمةرزۇھ

تىلة ة ظةرىنال باۋ ۇقنا ظىتتةباظةھۇةرزۋممة ظارىنةل ھةققة ھةققةن ۇظالالھ

 ةظةلھىقنا بىسسالىھىين*ۋ سلىمىين*ۇةففةنا مۋتة ۇقنةج تةنابةھۇةرزۋباتىلةن 

ظاظىل ۇةشارىكنا فى دۋللى شةررىززالىمىين* ۇةد فةظ ظةننا ظةن كۋ

ممةتة ۇممةغفىر ظۇةقىنا رةببةنا شةررة ماقةزةيتة ظالالھۋ ظمىنىيىن*ۇم

ممةتة  ۇةم ظممةرھۇظالالھ ةسةللةم*ۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم

ممةتة ۇر ظۇممةنسۇظالالھ ةسةللةم*ۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم
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ممةتة ۇممةھفةز ظۇةسةللةم* ظالالھۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم

ممةتة ۇممةسلةه ظۇةسةللةم* ظالالھۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم

ممةتة ۇظممةفتةه ۇظالالھ ةسةللةم*ۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم

ممةتة ۇممة فةررىج ظۇظالال ھ ةسةللةم*ۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم

ةز ظةن  ۋممة تةجاۇةسةللةم* ظالال ھۋظةلةيھى  ۇھةممةدىن سةللةلالھۇم

ممة ۇظالال ھ ةسةالم*ۋ ۇھةممةدىن  ظةلةيھىسسةالتۇممةتى مۇظ

ةيا ۋىننا ة يا ظةمانةل خاظىفىينة ظامۋب ظةلةينا ۇابىينة تۋۋياھةبىيبةتتة

 ستةغىيسىينة ظةغىسناۇةيا غىياسةل مۋللةنا ۇتةھةييىرىينة  دۇدةلىيلةل م

ةيا راھىيمةل ظاسىينة ۋال تةق تةظ رةجاظةنا  نقةتىظىينةۇةيا رةجةظةل مۋ*

زنىبىينةغفىرلةنا ۇةيا غافىرةل مۋزىللىينة ظىھدىنا ۇةيا ھادىيةل مۋظةرھةمنا 

ةففةنا مةظةل ظةبرار* ۋةتةۋ ة كةففىر ظةننا سةييىظاتىناۋبةنا ۇنۇز

ممةشرةه ۇبةنا* ظالال ھۇيۇر ظۇممةستۇبةنا ظالالھۇنۇممةغفىر زۇظالالھ

ممةھفةز ۇرةنا* ظالالھۇبۇة قۋبةنا ۇلۇىر قۋۋممة نةۇرةنا* ظالالھۇدۇس

رادةنا ۇممة ھةسسىل مۇرةنا* ظالالھۇمۇممة يةسسىر ظۇظىيمانةنا* ظالالھ

ةل ۋتفى ۇياخةفىييةل ل ۇىمما نةخافممة نةججىنا مۇدةنا* ظالالھۇةمةقسۋ

الىدةينا ۋةلى ۋممىغفىرلةنا ۇاسىيظةل مةغفىرةتى* ظالال ھۋةيا  ۋظىلتاف 

ةلى ۋةلى ظةھبابىنا ۋةلى ظةسھابىنا ۋستازىنا ۇةلى ظۋةلىمةشاظخىنا ۋ

ةلىجةمىيظى ۋن ظةلةينا ۇھةقق ۇةلىمةن لةھۋةلىقةباظىلىنا ۋظةشاظىرىنا 

ةقىنا ظةزابةننار* ظالال ۋ* ۇةسسةالمۋ ۇىسسةالتھةممةدىن ظةلةيھۇممةتى مۇظ

ظةال  ۇةسةللةلالھۋةلظةمراز ۋمىن جةمىيظىل بىاليا ۇممةھفةزنا يا فةييازۇھ

  * ة ظةسھابىھى ظةجمةظىينۋة ظالىھى ۋھةممةدىن ۇخةيرى خةلقىھى م
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 دۇئايى گەنجۇل ئەرشى

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

 مەلىكىل قۇددۇۋسى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل 

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەزىيزىل جەببار*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەر رەئۇۋفىر رەھىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غەفۇۋرىر رەھىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل كەرىيمىل ھەكىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل قەۋىييىل ۋەفىييى*

 الھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل لەتىيفىل خەبىيرى*الئى

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەمەدىل مەئبۇۋدى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غەفۇۋرىل ۋەدۇۋدى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ۋەكىيلىل كەفىيلى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەر رەقىيبىل ھەفىيزى*

 نەد دائىمىل قائىيمى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھا

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل موھيىل مومىيتى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەييىل قەييۇۋمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل خالىقىل بارىئى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەلىييىل ئەزىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ۋاھىدىل ئەھەدى*

 ە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل موئمىنىل مۇھەيمىنى*الئىالھ
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 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەسىيبىش شەھىيدى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەلىيمىل كەرىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەۋۋەلىل قەدىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەۋۋەلىل ئاخىيرى*

 ەز زاھىرىل باتىنى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھان

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل كەبىيرىل مۇتەئالى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل قازىيىل ھاجاتى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەر رەھمانىر رەھىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە رەببىل ئەرشىل ئەزىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە رەببىيەل ئەئال*

 ئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل بۇرھانىس سۇلتانى*ال

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەمىيئىل بەسىيرى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ۋاھىدىل قەھھار *

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەلىيمىل ھەكىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەتتارىل غەففارى *

 ھانەر رەھمانىد دەييانى *الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇب

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل كەبىيرىل ئەكبەر*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەلىيمىل ئەلالمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەش شافىل كافىي *

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەزىيمىل باقىي*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەمەدىل ئەھەدى*

 ھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە رەببىل ئەرزى ۋەسسەماۋاتى*الئىال



 

70 

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە خالىقىل مەخلۇۋقاتى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە مەن خەلەقەل لەيلە ۋەننەھارى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل خالىقىر رازىقى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل فەتتاھىل ئەلىيمى*

 ىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەزىيىزىل غەنىييى*الئىالھە ئ

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غەفۇۋرىش شەكۇۋرى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەزىيمىل ئەلىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە زىلمۇلكى ۋەلمەلەكۇۋتى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە زىل ئىززەتى ۋەل ئەزمەتى*

 سۇبھانە زىلھەيبەتى ۋەلقۇدرەتى*الئىالھە ئىللەلالھۇ 

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە زىل كىبرىيائى ۋەلجەبەرۇۋتى *

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەتتارىل ئەزىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئالىمىل غەيبى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەمىيدىل مەجىيدى*

 ەكىيمىل قەدىيمى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھ

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل قادىرىس سەتتارى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەمىيئىل ئەلىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غەنىييىل ئەزىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەلالمىس سەالمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل مەلىكىن نەسىيرى*

 ە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غەنىييىر رەھمانى*الئىالھ

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە قەرىيبىل ھەسەناتى*
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 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە ۋەلىييىل ھەسەناتى *

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەس سەبۇۋرىس سەتتارى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل خالىقىن نۇۋرى*

 ەنىييىل مۇئجىزى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غ

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل فازىلىش شەكۇۋرى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غەنىييىل قەدىيمى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل زىل جەاللىل مۇبىينى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل خالىسىل مۇخلىسى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە سادىقىل ۋەئدى*

 ە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەققىل مۇبىينى*الئىالھ

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە زىل قۇۋۋەتىل مەتىينى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل قەۋىييىل ئەزىيزى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە ئەلالمىل غۇيۇبى *

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەييىللەزىي اليەمۇۋتۇ*

 ھانە سەتتارىل ئۇيۇۋبى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇب

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل غۇفرانىل مۇستەئانى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە رەببىل ئالەمىينى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەر رەھمانىس سەتتارى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەر رەھىيمىل غەففارى*

 ى*الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەزىيزىل ۋەھھاب

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل قادىرىل مۇقتەدىرى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە زىل غۇفرانىل ھەلىيمى*
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 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل مالىكىل مۇلكى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل بارىئىل مۇسەۋۋىرى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ئەزىيزىل جەببارى*

 ھۇ سۇبھانەل جەببارىل مۇتەكەببىرى*الئىالھە ئىللەلال

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھان ئالالھى ئەمما يەسىفۇۋن*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل قۇددۇسىس سۇببۇۋھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە رەببىل مەالئىكەتى ۋەررۇۋھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانە زىلئەالئى ۋەننەئمائى *

 الھۇ سۇبھانەل مەلىكىل مەقسۇۋدى*الئىالھە ئىللەل

 الئىالھە ئىللەلالھۇ سۇبھانەل ھەننانىل مەننانى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ ئادەمۇ سەفىييۇلالھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ نۇۋھۇن نەجىييۇلالھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ ئىبراھىيمۇ خەلىيلۇلالھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ ئىسمائىيلۇ زەبىيھۇلالھى*

 ھە ئىللەلالھۇ مۇسا كەلىيمۇلالھى*الئىال

 الئىالھە ئىللەلالھۇ داۋۇدۇ خەلىيفەتۇلالھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ ئىيسا رۇۋھۇلالھى*

 الئىالھە ئىللەلالھۇ مۇھەممەدۇن رەسۇۋلۇلالھى*

سەللەلالھۇ ئەال خەيرى خەلقىھى ۋە نۇۋرى ئەرشىھى ئەفزەلىل ئەنبىيائى 

ييىدىنا  ۋەسەنەدىنا ۋە شەفىيئىنا ۋە مەۋالنا ۋەلمۇرسەلىينە* ھەبىيبىنا ۋە سە

مۇھەممەدىن ۋە ئەال ئالىھى ۋە ئەسھابىھى ئەجمەئىينە* بىرەھمەتىكە يا 

 ئەرھەمەرراھىمىينە*
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 دۇرۇدى ئەكبەر

 )دۇرۇدى مۇئەززىمە ياكى دۇرۇدى كەبىر دەپمۇ ئاتىلىدۇ(

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

 رەسۇلەلالھى* ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يا

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياھەبىيبەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياخەلىيلەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياسەفىييەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياخەيرى خەلقىلالھى*

 ۇ ئەلەيكە يامەككىيەلالھى*ئەسسەالتۇ ۋەسسەالم

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياقۇرەيشىيەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يامەدەنىيەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يامەنىختارەھۇلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يامەن ئەززەمەھۇلالھى*

 ھى*ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياخەلىيفەتەلال

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياھەزرەتەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياسەفۋەتەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياھۇججەتەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يارەھمەتەلالھى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانۇرەلالھى*

 ممەدەن رەسۇلەلالھى*ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يامۇھە
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 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياساھىبەتتاجى ۋەلمىئراج*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياساھىبەل ھەۋزى ۋەلكەۋسەرى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياساھىبەش شافائەتى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە ياساھىبەن نىئمەتى*

 ەمەن نەبۇۋۋەتى ۋەررىسالەتى*ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكەياخات

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل مەدەنىييى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل ھەرەمىييى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل ئەرەبىييى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل ھىجازىييى*

 يانەبىييەت تىھامىييى*ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە 

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل ھاشىمىييى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل قەرەشىييى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەز زەكىييى*

 ئەسسەالتۇ ۋەسسەالمۇ ئەلەيكە يانەبىييەل ئۇممىييى*

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

 مە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇرسەلىيىنە* ئالالھۇم

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىن نەبىييىنە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇئمىينىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتتەقىينە*

 ھىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سالى

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇسلىھىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سادىقىينە*
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇسەددىقينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سابىرىينە*

 ەييىدىش شاھىيدىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن س

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەشھۇدىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇرابىتىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنەججىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇفلىھىينە*

 ەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇجىيبىينە*ئالالھۇممە سەللى ئ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىز زاھىدىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىت تائىيبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل خائىفىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئاتىفىينە*

 ممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل باكىينە*ئالالھۇ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قائىمىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىر راكىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس ساجىدىينە*

 *ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇسەللىينە

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قارىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قائىدىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەزھەدىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇقىنىينە*

 مۇناجىينە* ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قانىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ھافىزىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل جائىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ھامىدىينە*

 ن سەييىدىل مۇرشىدىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدى

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىن نازىرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇبارىكىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇۋەھھىدىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قائىلىينە*

 ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەنسۇۋرىينە* ئالالھۇممە سەللى

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىن ناسىرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىز زافىرىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ۋارىسىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇزەففەرىينە*

 الالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەرزۇۋقىينە*ئ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىر راغىبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇشفىقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سائىھىينە*

 تەۋۋابىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىت 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەئلۇۋ فىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنىيبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئابىدىينە*
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەساكىينە* 

 مەدىن سەييىدىل مۇۋافىقىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەم

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇرافىقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل فائىزىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئامىلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئائىزىينە*

 لى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىن ناجىينە*ئالالھۇممە سەل

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىت تاھىرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىت تابىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل فازىلىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىش شاكىرىينە*

 ۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەتەھھىرىينە*ئالالھ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتىيئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەرھۇمىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىز زاھىرىينە*

 ەغفۇۋرىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل م

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىت تالىبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەتلۇۋبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەھھەرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سەۋۋامىينە* 

 ەممەدىن سەييىدىل قەۋۋامىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەۋۋابىينە*
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ۋاسىلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇھىببىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەھبۇۋبىينە*

 سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەۋرۇۋدىينە*ئالالھۇممە 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەقبۇلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇشتاقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئاشىقىينە*

 نە* ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەئشۇۋقىي

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئارىفىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ۋائىزىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەزكۇۋرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنئەمىينە*

 يىدىل مۇئەززەمىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەي

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇبەللىغىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنادىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇئەددىبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇفەسسىرىينە*

 ى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇئەللىمىينە*ئالالھۇممە سەلل

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئاقىلىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل بازىلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەجۋەدىينە*

 نە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەئەببىدىي
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇستەمىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇقەررەبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇھەررىدىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇفەررىھىينە*

 ەدىن سەييىدىل مۇقتەرىبىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەمم

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەقابىلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇسەببىھىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇقەددىسىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇرەتتىلىينە*

 لالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مائمۇۋلىينە*ئا

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇھەققىقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇدەققىقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىد داغىينە*

 س سائىمىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدى

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇھسىنىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىز زاكىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل كامىلينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سابىقىينە*

 سەييىدىل مەسبۇۋقىينە* ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەئسۇۋمىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەھفۇۋزىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىش شافىئىينە*
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇشەففەئىينە*

 لى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەئەززىمىينە* ئالالھۇممە سەل

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇئەللىفىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەزھەرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەسەددەقىينە* 

 مۇۋەففىقىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئافىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەبتۇۋلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەھزۇۋنىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەسرۇرىينە*

 مەدىن سەييىدىل مۇنەززىلىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەم

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەبەتتىلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئامىنىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەۋادىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەفەككىرىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇبەججەلىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇمەججەدىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەفاخىرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەھەممىلىينە*

 دىن سەييىدىل مۇتەۋەسسىمىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممە

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قاسىمىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇقىيمىينە*
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇسافىرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇھاجىرىينە*

 سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇزھەرىينە*  ئالالھۇممە

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل غافىرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇبەرھىنىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سابىھىينە*

 نە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئالەمىي

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل قانىتىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنفىقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىر رازىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىر رەئۇفىينە*

 مۇتەھەججىدىينە* ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇستەغفىرىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەئەففىفىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ھاملىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن شەفىيئل مۇزنىبىينە*

 ەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەدەييىنىينە*ئالالھۇممە سەللى ئ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇردىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مادىھىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەرفەئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇبەششىرىينە*

 الالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنزىرىينە*ئ
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 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەدەببىرىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇنشىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇخلىسىينە*

 يىدىز زاكىرىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەي

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل خادىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل خاشىئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىر راجىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇئەممىلىينە*

 ممەدىن سەييىدىل ئەۋرەئىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھە

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل خالىسىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇتەۋەررىئىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەتھەرىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەكرەمىينە*

 مە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇكەررەمىينە*ئالالھۇم

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەنجەبىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەشجەئىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەفزەلىينە*

 ەرىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ئەنۋ

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مەئرۇۋفىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىس سالىكىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇئاھىدىينە* 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل ھادىينە*
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 سەييىدىل مەھدىييىينە*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن 

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇقتەبىسىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇمەككىنىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل فائىقىينە*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل فاتىھىينە*

 ئەال مۇھەممەدىن مەئەلئەرزى ئىزا بۇددىلەت* ئالالھۇممە سەللى

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن مەئەسسۇدۇۋرى ئىزا ھۇسسىلەت*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن مەئەلھەسەناتى ئىزا ئۇزھىرەت*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن مەئەسسەييىئاتى ئىزا ئۇبدىلەت* 

 ممەدىن مەئەسسەييىئاتى ئىزا ئۇنزىلەت*ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھە

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن مەئەلھاجاتى ئىزا قۇزىيەت*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن مەئەلجەننەتى ئىزا ئۇزلىفەت*

 ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن مەئەننۇفۇۋسى ئىزا زۇۋۋىجەت*

ىينە ئەال ۋەھيىكە سەالتەن ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىنىل ئام

الھەددە لەھا ۋەال مۇنتەھا ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن بىئەدەدى 

كۇللى مەئلۇمىن لەكە ۋەئەال ئالى سەييىدىنا مۇھەممەدىن ۋەبارىك 

ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن ئەزئافە ماسەلال ئەلەيھى  ۋەسەللىم*

ۋەلمۇئەخخىرىينە ئەزئافەن جەمىيئۇل مۇسەللىينە مىنەسسابىقينە 

مۇزائەفەتەن ئەلفە ئەلفى ئەلفىن فىي ئەلفى ئەلفىن ۋە سەللى كەزالىكە ئەال 

جەمىيئىل ئەنبىيائى ۋەلمۇرسەلىينە* ۋە ئەلەل مەالئىكەتىل مۇقەررەبىينە ۋە 

ئەال ئەھلى تائەتىكە ئەجمەئىينە* ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن 

ىئەدەدى كۇللى شەيئىن فىددۇنيا ۋەلئاخىرەتى ۋەئەال ئالى مۇھەممەدىن ب
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سەلەۋاتۇلالھى ۋەمەالئىكەتىھى ۋەئەنبىيائىھى ۋە رۇسۇلىھى ۋەجەمىيئى 

خەلقىھى ئەال مۇھەممەدىن سەييىدىل مۇرسەلىينە ۋە ئىمامىل مۇتتەقىينە ۋە 

خاتىمىن نەبىييىنە ۋە قائىدىل غۇررىل مۇھەججەلىينە ۋە شەفىيئىل مۇزنىبىينە 

لى رەببىل ئالەمىينە ۋەئەال ئالىھى ۋەئەسھابىھى ۋەزۇرەيياتىھى ۋە ۋە رەسۇۋ

ئەھلى بەيتىھى ۋە ئەھفادىھى ئەجمەئىينە* ئالالھۇممە سەللى ئەال جىبرىيلە 

ۋە مىكائىيلە ۋە ئىسرافىيلە ۋەئەزرائىيلە ۋە مۇنكەرىن ۋە نەكىيرىن 

ىل ۋەلمەالئىكەتىل مۇقەررىبىينە ۋەئەال ھەمەلەتىل ئەرشى ۋەلكىرام

كاتىبىينە*  ئالالھۇممە سەللى ئەال سەييىدىنا مۇھەممەدىن ۋەئەال ئالى 

سەييىدىنا مۇھەممەدىن ۋەبارىك ۋەسەللىم* سەالتەن تۇنەججىينا بىھا مىن 

جەمىيئىل ئەھۋالى ۋەلئافاتى ۋەتەقزىلەنا بىھا جەمىيئىل ھاجاتى 

ئىندەكە ۋەتۇتەھھىرۇنا بىھا مىن جەمىيئىس سەييىئاتى ۋەتەرفەئۇنا بىھا 

ئەئلەد دەرەجاتى ۋەتۇبەللىغۇنا بىھا ئەقسەل غاياتى مىن جەمىيئىل خەيراتى 

فىل ھەياتى ۋەبەئدەل مەماتى*  ئالالھۇممە سەللى ئەال مۇھەممەدىن ۋە 

ئەال ئالى مۇھەممەدىن ۋەبارىك ۋەسەللىم ۋەسەللى ئەال جەمىيئىل 

سەللىم تەسلىمەن ئەنبىيائى ۋەلمۇرسەلىينە ۋەئەال ئىبادىكە سسالىھىينە ۋە

 كەسىيرەن كەسەيرا* ئالالھۇممە ئىننىي ئەسئەلۇكە بىھەققى ھازىھىس سەالتى

ئەن تۇكرىمەنى بىرۇۋيەتى مۇھەممەدىن خاتەمىن نەبىييىنە  فىلمەنامى ۋەئەن 

تەغفىرەلى ۋەلىۋالى دەييى ۋەلى ئۇستازىييە ۋەلى جەمىيئىل مۇئمىنىينە  ۋەل مۇئمىناتى 

لىماتىل ئەھيائى مىنھۇم ۋەلئەمۋاتى ۋەتۇجىيرەنى مىن ئەزابىكە ۋەلمۇسلىمىينە ۋەلمۇس

ۋەتۇجىبەلىي رىزۋانەكە ۋەسەللىم تەسلىيمەن كەسىيرەن كەسىيرا* بىرەھمەتىكە يا 

 ئەرھەمەر راھىمىينە*
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 دۇرۇدى شىرىف ھازىر

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم*

نايەتى كەنزىل ھىدايەتى ئالالھۇممە سەللى ئەال سەييىدىنا مۇھەممەدىن ئەينىل ئى

ئىمامىل ھەزرەتى ئەمىنىل مەملىكەتى تىرازىل ھۇلەلى ناسىرىل مىلەلى سۇلتانىل 

تەرىقەتى بۇرھانىل ھەقىيقەتى زەينىل قىيامەتى شەمسىل شەرىئەتى شەفىيئىل ئۇمەمى 

يەۋمەل قىيامەتى سىراجىل ئالەمىينە ئالالھۇ ئاسىمۇھۇ ۋە جىبرىيلۇ خادىيمۇھۇ ۋەل 

مەركەبۇھۇ ۋەلمېىراجۇ سەفەرۇھۇ ۋە سىدرەتۇل مۇنتەھا مەقامۇھۇ ۋە قابە بۇراقۇ 

قەۋسەينى ئەۋئەدنا  مەتلۇبۇھۇ ۋەلمەتلۇبە مەقسۇدۇھۇ ۋەلمەقسۇدۇ مەۋجۇدۇھۇ 

ۋەلمەۋجۇدۇ مەىېبۇدۇھۇ ۋەلمەىېبۇدۇ رەببۇھۇ شەمسۇددۇھا بەدرۇددۇجا نۇرۇلھۇدا 

ىينىل مۇستەفا قىبلەتۇل ئارىفىينە ئىمامۇل مۇتتەقىينە ئەسفەل ئەسفىيائى مۇھەممەد

ۋەكەىېبەتۇت تائىيفىينە سەييىدۇل مۇرسەلىينە ۋەخاتەمۇن نەبىييىنە ۋە شەفىيئۇل 

مۇزنىبىينە ئەنىيسۇل غەرىيبىينە راھەتۇل ئاشىقىينە مۇرادۇل مۇشتاقىينە مۇساھىبۇل 

ھىببۇل مۇقەررەبىينە شەمسۇل ئارىفىينە قىبلەتۇل مۇخلىسىينە سىراجۇسسالىيكىينە مۇ

فۇقەرائى ۋەلمەساكىينە سەييىدۇس سەقەلەينى نەبىييۇل ھەرەمەينى ۋەئىمامۇل 

قىبلەتەينى ۋەسىيلەتۇنا فىددارەينى مەھبۇبۇ رەببىل ئالەمىينە ۋەئەال ئالىھى 

ۋەئەسھابىھى ۋەئەزۋاجىھى ۋەزۇررىيياتىھى ۋەئەھلى بەيتىھى  ۋەخۇددامىھى 

ۋەبارىك ۋەسەللىم ئەلەيھى ۋەسەللى ئەال  ۋەئەھىببائىھى ۋەئەشىرەتىھى ۋەئىترەتىھى

جەمىيئىل ئەنبىيائى ۋەلمۇرسەلىينە ۋەلمەالئىكەتىل مۇقەررەبىينە ۋەئەال ئىبادىلالھىس 

 سالىھىينە  ۋەئەال ئەھلى تائەتىكە ئەجمەئىينە  بىرەھمەتىكە يائەرھەمەر راھىمىين *

 دۇرۇدى شىرىف مۇستەغاس

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

مدۇلىالھىللەزىي زەييىنەن نەبىييىنە بىھەبىيبىھىل مۇستەفا سەللەلالھۇ ئەلەيھى ئەلھە

ۋەسەللەمە ۋەمەننە ئەلەلمۇىېمېينېينە بىنەبىييىھىلمۇجتەبا ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ 
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ئەالرەسۇلىھى مۇھەممەدىن خەيرىلۋەرا ئەلمۇسرابىھى مىنفەۋقىل ئەرشى ئىال 

ە ۋەلھەمدۇلىلالھى ئەالمابەقا ۋەسساالتۇ تەھتىسسەرا ئەلھەمدۇلىلالھى ئەالمامەز

ۋەسساالمۇ ئەالرەسۇلىھى مۇھەممەدىن خەيرىلۋەرا مەدەھتۇكە يارەسۇلەلالھى 

سەللەلالھۇ ئەلەن نەبىييىل ئۇممىيى ئەنتە خىيارۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ ئىال 

ى ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ۋارىسۇل ئەنبىيائ

رەسۇلۇن ساھىبۇل ۋەھيى ئەھمەدۇ شەفىئۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال 

ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ۋالالھۇ غالىبۇن ئەالئەمرىھى ياھەييۇ 

ياقەييۇمۇ سەلەۋاتۇلالھى ۋەسەالمۇھۇ سەرمەدەن ئەلەننەبىييى  مۇھەممەدىن 

ەلالھىل مۇستەغاسۇ ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەغىسنىي ۋەمەدۇدنىي يائەھمەد

ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى رەسۇلۇن سەييىدۇل كەۋنەينى 

ۋەسسەقەلەينى ۋەلفەرىيقەينى ئىمامۇل مۇتتەقىينە شەفەيئۇل ئۇمەمى فىددارەينى 

مەتلۇبۇھۇ ۋەمەقسۇدۇھۇ قابە قەۋسەينى ئەۋ ئەدنا جەددۇلھەسەنى ۋەلھۇسەينى 

بۇبۇ رەببۇلمەشرىقەينى ۋەلمەغرىبەينىل مۇتەجەلال بەتەجىللىتەينىللەزىي قالەلەھۇل مەھ

ۋاھىدۇل ئەھەدۇ يانۇرە نۇرىي ۋەياسىررە  سىررىي ۋەياخەزائىينە مەىېرىفەتىي 

ئەفدەيتۇ مۇلكىي ئەلەيكە يامۇھەممەدۇ مىنلەدۇنىلئەرشى ئىالتەھتىلئەرزى كۇللۇھۇم 

ۇبۇ ۋەرەزائەكە يامۇھەممەدۇ فەتتاھۇن فاتىھۇلالھى يەتلۇبۇنە رەزائىي ۋەئەنا ئەتل

ئەلمۇستەغاسۇ ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى 

ئەننەبىييۇل مۇستەفا رەسۇلۇن سىراجۇل ئالەمىينە مەھمۇدۇن مۇتەييىبۇلالھى 

ەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئ

ئەسسەييىدۇل مۇئەلال رەسۇلۇن نەبىييۇل خافىقەينى قاسىمۇن خەيرۇ خەلقىلالھى 

ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى 

ئەۋال مىن ئىبادىلالھى رەسۇلۇن ساھىبۇد دارەينى خادىمۇن تەييىبۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

الھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەننەبىييۇل ئى

مۇزەككا رەسۇلۇن تاجۇلھەرەمەينى ناتىن تاھىرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى 

تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ھەدانا رەسۇلۇن جەددۇت 
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ى دائىن مۇتەھھەرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال تۇييىبەينىل ھەسەنى ۋەلھۇسەين

ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى نەبىييۇن مۇختارۇن 

مۇرتەزا ئىمامۇن رەسۇلۇن مۇقتەدەل ئەئىممەتىل  مەھدىييىنە ھادىن مۇبەييىنۇلالھى 

ۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالم

ھەدانا رەسۇلۇن مەىېدىييۇن مىنەززەاللەتى مۇھتەدىن مۇتىيئۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ھەبىيبۇنا 

رەسۇلۇن مۇھەممەدۇن مۇھدىيئۇل ئۇممەتى ۋەرەسۇلۇن سەفىييۇن ھۇججەتۇلالھى 

ۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەلمۇستەغاس

مۇھەممەدۇن  مۇھىببۇنا رەسۇلۇن كەرىيمۇن مەرزىييۇن  خەلىيفەتۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

ئىال ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى رەسۇلۇنا 

ھا قائىيمۇن ھامىدۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال رەسۇلۇن ئەلەدداۋامى نەبىييۇن تا

ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئامىيرۇنا رەسۇلۇن 

ۋەنەبىييۇن مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھى ناسىيرۇن كەلىيمۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال 

ھى مۇئىينۇنا رەسۇلۇن ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلال

ۋەددۇررۇن نەبىييۇل ياسىينۇ ئىمامۇن ئەمىينۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى 

تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى مۇسەددىقۇنا رەسۇلۇن ۋە 

ھەبىيبىۇن نەبىييۇن مۇزەممىلۇن  بەيانۇن رەسۇلۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى شاھىدۇنا ئىالھەزرەتىلالھى 

رەسۇلۇن ۋەنەبىييۇن مۇدەسسىرۇن قۇرئانۇن نۇرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى 

تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى مۇزەككىرۇنا رەسۇلۇن مۇئەتتەرۇر 

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ  رۇۋھى باررۇن جەۋادۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ 

ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى سۇلتانۇل ئەنبىيائى رەسۇلۇن ساھىبۇل فۇرقانى 

مەكىييۇن شەكۇرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ 

دەنىييۇن ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئىمامۇل ئەنبىيائى رەسۇلۇن ساھىبۇل كەۋسەرى مە

مۇنىيرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە 
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يارەسۇلەلالھى سىراجۇل ئەۋلىيائى رەسۇلۇن ساھىبۇل مىزانى ئەبتەھىييۇن قەرىيبۇلالھى 

ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى 

ل ئەسفىيائى  رەسۇلۇن ساھىبۇل ۋەھيى سەييىدۇلقەۋمى ئەرەبىييۇن بۇرھانۇ

يەتىيمۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە 

يارەسۇلەلالھى شەفىيئۇنا رەسۇلۇن مۇجراھۇل مەھدىييى قۇرەيشىييۇن شەھىيدۇلالھى 

ساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەس

ئىمامۇل مۇتتەقىينە ۋەلمۇىمېينېينە ۋەزىينەتۇل ئەنبىيائى رەسۇلۇن خادىيمۇل فۇقەرائى 

ھىجازىييۇن نەزىيرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ 

كۇفرى ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى خەتەمۇل ئەنبىيائى  رەسۇلۇن ماھىل

ۋەلبىدئەتى مۇھەممەدۇبنى ئەبدىلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال 

ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى سادىيقۇنا رەسۇلۇن مۇرسەلۇن  

مۇتەۋەسسىتۇن رەھىيمۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ 

ەييىدۇنا رەسۇلۇن مۇستەغىيسۇن مۇقتەسىيدۇن ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى س

ھەلىيمۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە 

يارەسۇلەلالھى ئەغىسنا يارەسۇلەسسەقەلەينى ئەنتە ھەققۇن مۇنىيبۇلالھى 

ەسۇلەلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يار

ۋائىيزۇنا رەسۇلۇن ۋەرەسۇلۇل مۇجتەبا ئەۋۋەلۇن ھەبىيبۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەكرەمۇنا 

رەسۇلۇن ساھىبۇششەرىيئەتى ئاخىرۇن ئەزىيزۇلالھى  ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى 

سساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەھلۇتتەقۋا ساھىبۇتتەرىيقەتى تەئەال ئەسساالتۇ ۋە

شىفائۇن فەسىيھۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ 

ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئامەننا بىكە ئەنتە نەبىييۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇل ھەقىيقەتى 

ھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ مۇزەررىيۇن بەشىيرۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال

ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئىمامۇل ئەنبىيائى رەسۇلۇن ساھىبۇل مەىېرېفەتې بۇرھانۇ 

رەھمەتۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە 
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ۇلالھى يارەسۇلەلالھى كەبىيرۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇلجەننەتى زاھىيرۇن كەرىم

ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى 

سەنەدۇلئاسىينە رەسۇلۇن ساھىبۇلجەننەتى ۋەفارىغۇ جەھەننەمە سۇلتانۇن تىھامىييۇن 

مۇئىنۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە 

فەقىيھۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇسسىراتى مۇبەللىغۇن ئاقىبۇلالھى يارەسۇلەلالھى 

ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى 

ئەنتە ۋەلىييۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇش شافائەتى باتىنۇن خەلىيلۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

ەلەيكە يارەسۇلەلالھى شەھىيدۇن ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئ

ئەۋامىينا رەسۇلۇن ساھىبۇتتاجى مۇھەللىلۇن بىئىزنىلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ۋەمىنەننارى 

مۇخەللىسۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇل مىھرابى ھاشىيرۇن نەبىييۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىال 

رەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەنتە ئەفزەلۇ ھەز

مىنەننەبىييىنە ۋەسسىددىقىينە ۋەششۇھەدائى ۋەسسالىھىينە مەھبۇبۇنا رەسۇلۇن 

ساھىبۇل مىنبەرى خەتىيبۇ رەھمەتىلالھى  ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال 

ەلالھى مۇبەششىرۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇلبەيتى ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇل

ئامىيرۇن كەىېبەتېلالھې ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ 

ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى خادىيمۇل ھەرەمەينى جەددۇلھەسەنى ۋەلھۇسەينى رەسۇلۇن 

غاسۇ  ساھىبۇ قابە قەۋسەينى ھەبىيبۇن ۋەنەبىييۇن ئەزىيمۇلالھى ئەلمۇستە

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ئەكبەرۇنا 

رەسۇلۇن ساھېبۇلمېىراجې ئالىيمۇن غەنىييۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى 

تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى نەبىييۇ ئاخىرىززامانى رەسۇلۇن 

ۇنتەقىمۇن مۇكەررىمۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى ساھىبۇل ئىجتىھادى م

تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ۋەفىددىينى سادىقۇنا رەسۇلۇن 

ساھىبۇلقىيامەتى ناتىقۇلھەققى شەفىيئۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال 

ۇشەففەئۇل ئۇممەتى  يۇئىينۇنا ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى م
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بىششافائەتى رەسۇلۇن ساھىبۇن نۇبۇۋۋەتى مۇھەررەمۇن نەبىييۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ  

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى ۋەنەبىييۇر 

  رەھمەتى سابىقۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇد دارەينى ھەرىيسۇن رەئۇفۇلالھى ئەلمۇستەغاسۇ

ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى سەييىدۇلجىننى 

ۋەلئىنسى ناتىن نەبىييۇنا رەسۇلۇن ساھىبۇن نېىمەتې ھاشىمىييۇن كەرامەتۇلالھى 

ئەلمۇستەغاسۇ  ئىالھەزرەتىلالھى تەئەال ئەسساالتۇ ۋەسساالمۇ ئەلەيكە يارەسۇلەلالھى 

ئىال رەھمەتىلالھى تەئەال مىئەتە ئەلفە ئەلفە ساالتىن ۋەساالمىن  مۇقەررىبۇنا رەسۇلۇن 

ئەالرەسۇلىھىل مۇستەفا ۋەھەبىيبىھىل مۇجتەبا سەللەلالھۇ تەئەال ئەلەيھى ۋەئالىھى 

ۋەئەھلى بەيتىھىي ۋەسەھبىھى ۋەسەللەمە ئالالھۇممەرھەم  ئەبابەكرى نىتتەقىييە 

لىييە نىلۋەفىييە ئەسەدەلالھىل مۇرتەزا ۋەئۇمەرەن نەقىييە ۋەئۇسمانەز زەكىييە ۋەئە

ۋەفاتىمەتەز زەھرائى  بىنتى رەسۇلىلالھى سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمە 

ۋەخەدىيجەتەل كۇبرا  ۋەئائىشەتەس سىددىيقەتە ۋەلھەسەنىر رىزائى ۋەلھۇسەينىش 

شەھىيدەل مۇجتەبا ۋەشۇھەدائە ئەلكەربەالئى ۋەسسەئەدە ۋەسسەئىدە ۋەتەلھەتە 

ەيرە ۋەئەبدەررەھمانىبنى ئەۋفى ۋەئەبا ئۇبەيدەتەبنىل جەرراھى ئەلئەشەرەتەل ۋەززۇب

مۇبەششىرىينە ۋەسائىرە ئەسسەھابەتى ۋەتتابىئىينە ۋەلخۇلەفائەر راشىيدىينە 

رىزۋانۇلالھى تەئەال ئەلەيھىم ئەجمەئىينە ئەسئەلۇكە ئەنتەغفىرەلىي ۋەلېلمۇىېمېنېينە 

ۇسلىيماتى  بىرەھمەتىكە يائەرھەمەر راھىمىين* ۋەلمۇىېمېناتې ۋەلمۇسلىمىينە ۋەلم

ئالالھۇممەغفىرلىي ۋەلى ئۇستازەينا  ۋەلى مەشائىخىنا ۋەلى ۋالى دەييە ۋەلى جەمىئىل 

مۇىېمېنېينە  ۋەلمۇىېمېناتې ۋەلمۇسلىمىينە ۋەلمۇسلىماتىل ئەھيائى مىنھۇم ۋەل ئەمۋاتى 

لھاجاتى بىرەھمەتىكە يا ئىننەكە مۇجېبۇددەىېۋاتې ۋەرافىئۇددەرەجاتى ۋەقازىيۇ

ئەرھەمەرراھىمىين* الئىالھە ئىللەلالھۇ مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھى*  ئەشھەدۇئەن 

الئىالھە ئىللەلالھۇ ۋەھدەھۇ الشەرىيكە لەھۇ ۋەئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدەن ئەبدۇھۇ 

ۋەرەسۇلۇھۇ *  سۇبھانەلالھى ۋەلھەمدۇلىلالھى ۋەالئىالھە ئىللەالھۇ ۋالالھۇ ئەكبەرۇ 

الھەۋلە ۋەالقۇۋۋەتە ئىلالبىلالھىل ئەلىييىل ئەزىيمى ماشائالالھۇ كانە ۋەمالەم ۋە

يەشائۇ لەميەكۇن* الئىالھە ئىللەلالھۇ ۋەھدەھۇ الشەرىيكە لەھۇ لەھۇلمۇلكۇ 



 

91 

ۋەلەھۇلھەمدۇ يوھيى ۋەيۇمىيتۇ ۋەھۇۋە ھەييۇن اليەمۇتۇ دائىمۇن قائىمۇن   ئەبەدەن 

ۇلجەاللى ۋەلئىكرام *ئالالھۇممە ئىننى ئەئۇزۇبىكە  ئەبەدەن بىيەدىھىلخەيرى ۋەھۇۋە ز

مىنئەن ئۇشرىكە بىكە شەيئەۋۋەئەنا ئەىېلەمۇ ۋەئەستەغفىرۇكە لىماال ئەىېلەمۇ بىھى 

تۇبتۇ ئەنھۇ ۋەتەبەررەىېتۇ مىنەلكۇفرى ۋەششىركى ۋەلكىزبى ۋەلغىيبەتى ۋەلبۇھتانى 

ئىللەلالھۇ مۇھەممەدۇن ۋەلمەئاسىي كۇللىھا ۋەئەسلەمتۇ ۋەئەن ئەقۇلە الئىالھە 

رەسۇلۇلالھى* ئەستەغفىرۇلالھە رەببىي مىن كۇللى زەنبىن ئەزنەفتۇھۇ ئەمەدەن 

ئەۋخەتەئەن ئەۋ سىررەن ئەۋئەالنىيەتەن ۋەئەتۇبۇ ئىلەيھى مىنەززەنبىللەزىي 

ئەىېلەمۇ ۋەمىنەززەنبىللەزىي الئەىېلەمۇ ئىننەكە ئەنتەل ئەلالمۇلغۇيۇبى 

فارۇززۇنۇبى ۋەكەششافۇلكۇرۇبى الھەۋلە ۋەال قۇۋۋەتە ۋەسەتتارۇلئۇيۇبى ۋەغەف

 ئىلالبىلالھىل ئەلىييۇلئەزىيمى* الئىالھە ئىللەلالھۇ مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھى*   

 دۇرۇدى سائادەت

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

ئالالھۇممە سەللى ئەال سەييىدىنا مۇھەممەدىن ئەدەدە مافىي ئىلمىلال ساالتەن 

 * ىداۋامى مۇلكۇلالدائىمەتەن ب

 دۇرۇدى شىفاھ

 بىسمىلالھىررەھمانىر رەھىيىم*

ئالالھۇممە سەللى ئەال سەييىدىنا مۇھەممەدىن ۋەئەال ئالى سەييىدىنا 

مۇھەممەدىن تىببىل قۇلۇبى ۋەداۋائىھا ۋەئافىيەتىل ئەبدانى ۋەشىفائىھا 

 لەيھى*ۋەنۇرىل ئەبسارى ۋەزىيائىھا  ۋەئەال ئالىھى ۋەسەھبىھى ۋەسەللىم ئە
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 نامازدىكى دۇئاالر

 بىلالھى مىنەش شەيتانىر رەجىيىم ۇزۇئەئ

 *بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

 ناماز باشلعغاندعن كئيعن ظوقذلعدعغان دذظا

)بعر  قئتعم(. 1

بهانةكةلالهذممة ؤة بعهةمدعكة، ؤة تةبارةكةسمذكة ؤة تةظاال جةددذكة سذ» ظوقذلعشع:  

 .«ؤة الظعالهة غةيرذكة

 لعدعغان دذظاالرذقظورذكذدا 

 «.سذبهانة رةببعيةل ظةزعم» ظوقذلعشع:    )ظىح قئتعم(.

سذببذهذن » ظوقذلعشع:ئتعم ظوقذلعدذ(.) بعر  ق

 «.قذددذسذن رةببذل مةالظعكةتع ؤةررذه

 رذكذدعن تذرغاندا ظوقذلعدعغان دذظا

 «.سةمعظةلالهذ لعمةن هةمدةه» ظوقذلعشع: )بعر  قئتعم(.  1

) بعر قئتعم ظوقذلعدذ(2 

 سةجدعدة ظوقذلعدعغان دذظا

 «.سذبهانة رةببعيةل ظةظال» ظوقذلعشع:  ظىح قئتعم(.   }

سذببذهذن » ظوقذلعشع: ) بعر  قئتعم ظوقذلعدذ(.  .

 «.ةالظعكةتع ؤةررذهقذددذسذن رةببذل م

 ظعككع سةجدة ظارعسعدا ظوقذلعدعغان دذظا

. 

ظالالهذممةغصعرلعي ؤةرهةمنعي ؤةهدعينعي ؤةجذبرعينعي ؤةظاصعينعي ؤةرزذقنعي 
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 ؤةرصةظنعي* 

 غان دذظاالرتةشةههذدتا ظوقذلعدع

ظةتتةهةيياتذ لعلالهع ؤةسسةلة ؤاتذ ؤةتتةييعبات ظةسسةالمذ ظةلةيكة ظةييذهةننةبعييذ 

ؤةرةهمةتذلالهع ؤةبةرة كاتذهذ* ظةسساالمذ ظةلةينا ؤةظةال ظعبادعلالهعسسالعهعين 

 ظةشهةدذظةن ال ظعالهة ظعللةلالهذ ؤةظةشهةددذ ظةننة مذهةممةدةن ظةبدذهذ ؤةرةسذلذهذ*

مة سةللع ظةال مذهةممةدعن ؤةظةال ظالع مذهةممةدعن كةما سةللةيتة ظةال ظالالهذم

ظعبراهعيمة ؤةظةال ظالع ظعبراهعيمة ظعننةكة هةمعيدذن مةجعد* ظالالهذممة بارعك ظةال 

مذهةممةدعن ؤةظةال ظالع مذهةممةدعن كةما بارةكتة ظةال ظعبراهعيمة ؤةظةال ظالع ظعبراهعيمة 

ظعننةكة هةمعيدذن مةجعد*

 رةببةنا ظاتعنا صعددذنيا هةسةنةتةن ؤةصعل ظاخعيرةتع هةسةنةتةن ؤةقعينا ظةزابةننار*

 قۇنۇت يىدۇئا

 بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيم*

ئالالھۇممە ئىننا نەستەئىينۇكە ۋەنەستەھدىيكە ۋەنەستەغفىرۇكە ۋەنۇئمىنۇبىكە 

ال نەكفۇرۇكە ۋەنەتەۋەككەلۇ ئەلەيكە ۋەنۇسنىي ئەلەيكەلخەيرە ۋەنەشكۇرۇكە ۋە

ئالالھۇممە ئىيياكە نەئبۇدۇ ۋەلەكە نۇسەللى ۋەنەسجۇدۇ ۋەئىلەيكە نەسئا 

ۋەنەھفىدۇ ۋەنەرجۇ رەھمەتەكە ۋەنەخشا ئەزابەكە ئىننە ئەزابەكەلجىددە 

 بىلكۇففارى مۇلھىق*

 دذظايع مذستعجاص
 * بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىيىم

عنا ؤةلعؤالع دةيية ؤةلعجةمعظعل ظعغصعرلع ؤةلع ظذستازةينا ؤةلعمةشاظعخظالالهذممة 

مذظمعنعينة ؤةلمذظمعنات ؤةلمذسلعمعينة ؤةلمذسلعماتعل ظةهياظع معنهذم ؤةلظةمؤات ظعننةكة 

مذجعيبذد دةظؤات ؤةراصعظذد دةرةجاتع ؤةقازعيةلهاجاتع بعرةهمةتعكة يا ظةرهةمةر 

 راهعمعيعن *
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 دؤئايص مؤستةجاپ)يەنە بىر نۇسخا(

 ةطصيم*بصسمصلالطصر رةطمانصر ر

ئالالطؤممة ئصغپصرلص إةلص إالص دةيية إةل ئؤستازصيية إةل جةمصئصل مؤئمصينصينة 

إةل مؤئمينات مؤسلصيمصينة إةل مؤسلصمات ئةل ئةطيائص مصنطؤم إةل ئةمإات 

ئصننةكة مؤجصبةت دةئإات إارصپصئؤد دةرةجات إةمؤنزصلؤن بةرةكات إة قازصيةل 

 صن.طاجات بصرةطمةتصكة يا ئةرطةمةراطصمصي

 نامزدعن كعيعن ظوقذلعدعغان دذظا

 بعسمعلالهعر رةهمانعر رةهعيم

ظةلهةمدذلعلالهع رةببعل ظالةمعيعن ؤةسسةالتذ ؤةسسةالمذ ظةال سةييعدعنا مذهةممةدعن 

ؤةظةال ظالعهع ؤةسةهبعهع ظةجمةظعيعن* ظالالهذممة رةببةنا يارةببةنا تةقةببةل معننا 

ب ظةلةينا يامةؤالنا ظعننةكة ظةنتةتتةؤؤابذر رةهعيعم* ظعننةكة ظةنتةسسةمعظذل ظةلعيعم ؤةتذ

يا رةببعنا تةقةببةل معننا سةالتةنا ؤةسعيامةنا ؤة قعيامةنا ؤةقعراظةتةنا ؤةرذكذظةنا 

ؤةسذجذدةنا ؤةقذظذدةنا ؤةتةشةههذدةنا ؤةتةسبعهةنا ؤةتةهلعلةنا ؤةتةزةررذظةنا ؤةتةممعم 

امةؤالنا* ظالالهذممة رةببةنا زةلةمنا ظةنصذسةنا  تةقسعراتعنا ؤةال تةزرعب بعها ؤذجذهةنا ي

ؤةظعنلةم تةغصعرلةنا ؤةتةرهةمنا لةنةكذنةننة معنةلخاسعرعن* ظالالهذممة ظةهسعن 

ظاقعبةتةنا صعلظذمذرع كذللعها ؤةظةجعرنا معن خعزيعددذنيا ؤةظةزابعل ظاخعرة* ظالالهذممة 

* ظالالهذممة سةللعمنا ؤةسةللعم ظةظعننا ظةال زعكرعكة ؤةشذكرعكة ؤةهذسنع ظعبادةتعكة

دعنةنا ؤةال تةسلذب ؤةقتةننةزعظع ظعمانةنا ؤةالتذسةللعت ظةلةينا مةنال يةخاصذكة ؤةال 

يةرهةمذنا ؤةرزذقنا خةيرعددذنيا ؤةل ظاخعرة ظعننةكة ظةال كذللع شةيظعن قةدعر* 

ةتةن ؤةقعينا رةببةنا ظاتعنا صعددذنيا هةسةنةتةن ؤةصعل ظاخعيرةتع هةسةنظالالهذممة   

ظةزابةننار* ظالالهذممة رةببةنةغصعرلعي ؤةلعؤالع دةيية ؤةلعلمذظمعينعينة يةؤمة يةقذمذل 

 هعساب* بعرةهمةتعكة يا ظةرهةمةر راهعيمعين*
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 پەرزىدىن  كىيىن ئوقۇلىدىغان دۇئا ھەر نامازنىڭ 

 ) ئىماننى يىڭىالش ياكى يىڭى ئىمان ھاسىل قىلىش دۇئاسى(

الئىالھە ئىللەلالھۇ تەقەددەس  ھۇ جەللى سەنائۇھۇ*الئىالھە ئىللەلال

الئىالھە ئىللەلالھۇ  الئىالھە ئىللەلالھۇ تەئەال كىبىريائۇھۇ* ئەسمائۇھۇ*

الئىالھە ئىللەلالھۇ  الئىالھە ئىللەلالھۇ ئىيمانەن بىلالھ* ئەزەمەش شەئنەئۇھۇ*

الئىالھە  ھ*الئىالھە ئىللەلالھۇ ئامانەتەن مىن ئىندىلال ئامانەتەن مىنەلال*

ئەلھەمدۇ لىلالھى رەببىل ئالەمىيىن ئەال  ئىللەلالھۇ مۇھەممەدەن رەسۇلۇلالھ*

نىئمەتىل ئىيمان* ئەلھەمدۇ لىلالھى رەببىل ئالەمىيىن ئەال نىئمەتىل ئىسالم* ئەلھەمدۇ 

لىلالھى رەببىل ئالەمىيىن ئەال نىئمەتىل قۇرئان* ئەلھەمدۇ لىلالھىللەزىي جەئەلنا مىن 

 ى سەييىدىل مۇرسەلىيىن*ئۇممەت

 تەرەۋى نامىزىدىن كىيىنكى تەسبىھ

سذبھانة زىل  سذبھانة زىل مذلكى ؤةل مةلةكذت* سذبھانةل مةلىكىل قذدذس*

سذبھانةل  ظىززةتى ؤةل ظةزةمةتى ؤةل قذدرةتى ؤةلكىبرىياظىي ؤةلجةبةرذت*

ا ؤة سذببذھذن قذددذسذن رةببذن مةلىكىل ھةييىللةزىي اليةنامذ ؤةال يةمذتذ*

رةببذل مةالظىكةتى ؤةررذه* الئىالھە ئىللەلالھۇ ۋەنەستەغپىرۇلال* نەسئەلۇكەل 

جەننەتە ۋەنەئەئۇزۇبىكە مىنەننار* يائەرھەمۇرراھىمىن* 

 يائەرھەمۇرراھىمىن* بىرەھمەتىكە  يائەرھەمۇرراھىمىن *

 قةلصب دؤئاسص

 بصسمصلالطصر رةطمانصر رةطصيم*

اإاتص يا ال ئصالطة ئصلال ئةنتة ئةس ئةلؤكة ئةن ياطةييؤ ياقةييؤم يا بةدصئؤس سةم

  تةطيص قةلبصي  بصنؤرص مةئرصپةتصكة ئةبةدا يائالالط  يا ئالالط  يا ئالالط *

) تەزكىرەتۇل ئەۋلىيا ناملىق كىتاپتا بۇ قەلىب دۇئاسىنى كۈندە ئوقۇشقا ئادەتلەنگەن 

 كىشىنىڭ قەلبى ئۆلمەيدۇ دىيىلگەن.(
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 مؤناجات

 طمانصر رةطصيم*بصسمصلالطصر رة

ئالالطؤممة ئةنتةل خالىقۇ ۋە ئەنەل مەخلۇقۇ پةمةنيةدمەخلۇقە ئصللةل 

 خالىقۇ ئصلال ئةنتة يا رةببصي* 

ئالالطؤممة ئةنتةل ئالىمۇ ۋە ئةنةل جاھىلۇ پةمةنيةدئؤل جاھىلە  ئصللةل 

 ئالىمۇ ئصلال ئةنتة يا رةببصي*

نيةدئؤززةلصلة ئصللةل ئالالطؤممة ئةنتةل مؤئصززؤ إة ئةنةز زةلصيلؤ پةمة

 مؤئصززؤ ئصلال ئةنتة يا رةببصي* 

ئالالطؤممة ئةنتةش شاپصئؤ إة ئةنةل مةرصيزؤ پةمةنيةدئؤل مةرصيزة  

 ئصللةش شاپصيئؤ ئصلال ئةنتة يا رةببصي*

ئالالطؤممة ئةنتةل كاپصييؤ إة ئةنةل مةكپصييؤ  پةمةنيةدئؤل مةكپصيية 

 ي* ئصللصل كاپصييؤ  ئصلال ئةنتة يا رةببص

 ظعستعغصار سةييعدذل

 بعسمعلالهعر رةهمانعر رةهعيعم*

ظالالهذممة ظةنتة رةببع الظعالهة ظعلال ظةنتة  خةلةقتةنع ؤةظةنة ظةبدذكة ؤةظةنة 

بعكة معن شةررع ماسةنةظتذ ظةبذظذ ظةال ظةهدعكة  ؤةؤةظدعكة مةستة تةظتذ ظةظذزذ

لةكة بعنعظمةتعكة ظةلةيية ؤة ظةبذظذ بعزةنبع ظعغصعرلع  صةظعننةهذ اليةغصعرذززذنذبة 

 ظعلال ظةنتة  يا رةببع*

 كةلعمة تةؤهعد

 بعسمعلالهعررةهمانعررةهعيم

الظعالهة ظعللةلالهذ ؤةهدةهذ الشةرعكة لةهذ لةهذلمذلكذ ؤةلةهذلهةمدذ يذهعيع 
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ؤةيذمعيتذ ؤةهذؤة هةييذن اليةمذتذ بعيةدعهعلخةيرع ؤةهذؤة ظةال كذللع شةيظعن 

 عر ؤة ظعلةيهعل مةسعر*قةد

 كةلعمة تةمجعد

 بعسمعلالهعر رةهمانعر رةهعيم  

سذبهانةلالهع ؤةلهةمدذلعلالهع ؤةالظعالهة ظعللةلالهذ ؤةلالهذ ظةكبةر ؤةال هةؤلة 

ؤةال قذؤؤةتة ظعلال بعلالهعل ظةلعييعل ظةزعم ماشاظالالهذ كانة ؤةما لةميةشا 

 لةميةكذن*

 

 ۇئاالرقۇرئان كەرىمدىن تالالنغان د

 ھھھ

.جىمى ھەمدۇ سانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر. ئالالھ ناھايىتى 1

شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر. قىيامەت كۈنىنىڭ ئېگىسىدۇر. رەببىمىز ساڭىال ئىبادەت 

پىڭگە قىلىمز ۋە سەندىنال ياردەم سورايمىز. بىزنى  توغرا يولغا باشلىغىن. غەزى

يولۇققانالرنىڭ يولىغا ئەمەس، سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا باشلىغىن. 

پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن 

بۇرىۋەتمىگىن، بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشلىغىن، شۈبھىسىزكى، سەن 

غۇچىسەن.  پەرۋەردىگارىمىز! شۈبھىسىزكى، )بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى( بەكمۇ بېغىشلى

كېلىشى شەكسىز بولغان كۈندە )يەنى ھېساب ئېلىنىدىغان قىيامەت كۈنىدە( 

جىمى كىشىلەرنى توپلىغۇچىسەن، شۈبھىسىزكى، ئالالھ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ. 

غا مەنسۇپتۇر! بىزنىڭ هللاقايغۇنى كەتكۈزۈۋەتكەن ا -ھەمدۇسانا بىزدىن غەم

ىگارىمىز ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغفىرەت قىلغۇچىدۇر ئاز ياخشىلىققا كۆپ پەرۋەرد

 ساۋاب بەرگۈچىدۇر. 

. )پەرۋەردىگارىم!( سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، سەن )جىمى 2  



 

98 

كەمچىلىكلەردىن( پاكتۇرسەن، مەن ھەقىقەتەن )ئۆزنەپسىمگە( زۇلۇم قىلغۇچىـالردىن 

لى، كۆپ ئاتا قىلغۇچى پەرۋەردىگارىم پاكتۇر.  ئى بولدۇم. يۈكسەك، ئەڭ ئا

ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك زات، ئەيىتقىنكى پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى  بولغان ئى 

ئالالھ! خالىغان ئادىمىڭگە پادىشاھلىقنى بىرىسەن، خالىغان ئادەمدىن 

خار  پادىشاھلىقنى تارتىۋالىسەن. خالىغان ئادەمنى ئەزىز قىلىسەن، خالىغان ئادەمنى

قىلىسەن. ھەممە ياخشىلىق )نىڭ خەزىنىسى يالغۇز( سىنىڭ قولۇڭدىدۇر، سەن 

  ھەقىقەتەن ھەممىگە قادىرسەن.

كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىسەن، كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىسەن، )شۇنىڭ بىلەن 

قىسقا بولۇشى پەسىللەر بويىچە  نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ(؛  -كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن -كېچە

نى تىرىك بولغان ئىنساننى، ھايۋاننى( جانسىزدىن )يەنى جانسىز جانلىقنى )يە

بولغان ئابىمەنىدىن( چىقىرىسەن، جانسىزنى )يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىنى ( 

جانلىقتىن )يەنى جانلىق بولغان ئىنساندىن، ھايۋاندىن ( چىقىرىسەن؛ ئۆزەڭ 

 «خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن 

مىز! بىزنىڭ )خىزمىتىمىزنى( قوبۇل قىلغىن سەن ھەقىقەتەن .پەرۋەردىگارى3

)دۇئايىمىزنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن، )نىيىتىمىزنى( بىلىپ تۇرغۇچىسەن. 

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا 

ئەگەر بىز ئۇنتۇساق قىلغىن، بىزنى دەۋزەخ ئازابىدىن ساقلىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! 

ياكى خاتاالشساق )يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەپىدىن ئەمرىڭنى تولۇق 

ئورۇنلىيالمىساق( بىزنى جازاغا تارتمىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە 

يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش بىزگە ئېغىر يۈك يۈكلمىگىن )يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا 

غىن( پەرۋەردىگارىمىز! كۈچىمىز يەتمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىن تەكلىپ قىلمى

بىزنى كەچۈرگىن بىزگە مەغفىرەت قىلغىن بىزگە رەھىم قىلغىن سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن 

 كافىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن.

.پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا 4

لدىن بۇرىۋەتمىگىن، بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشلىغىن. شۈبھىسىزكى سەن يو
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)بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى( بەكمۇ بېغىشلىغۇچىسەن. پەرۋەردىگارىمىز! بىز شۈبھىسىز 

ئىمان ئېيتتۇق بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغفىرەت قىلغىن بىزنى دەۋزەخ ئازابىدىن 

زىل قىلغان كىتابقا ئىشەندۇق پەيغەمبەرگە ساقلىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! سەن نا

 ئەگەشتۇق بىزنى )ھىدايىتىڭگە( شاھىد بولغانالر قاتارىدا قىلغىن.

.پەرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى ئىشىمىزدا چەكتىن ئاشقانلىقىمىزنى مەغفىرەت 5

قىلغىن قەدەملىرىمىزنى )جەڭ مەيدانىدا( مۇستەھكەم قىلغىن ۋە كافىر قەۋمگە قارشى 

ىزگە ياردەم بەرگىن. پەرۋەردىگارىمىز! بۇنى بىكار ياراتمىدىڭ سەن پاكتۇرسەن ب

بىزنى دەۋزەخ ئازابىدىن ساقلىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ 

)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ( رەببىڭالرغا ئىمان ئېيتىڭالر دەپ ئىمانغا 

ئېيتتۇق. پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى  چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق ئىمان

مەغفىرەت قىلغىن يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقارغىن بىزنى ياخشىالر قاتارىدا قەبزى روھ 

قىلغىن. پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە پەيغەمبەرلىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە قىلغان نەرسىنى 

رگىن قىيامەت كۈنى بىزنى )يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا خاس بولغان جەننەتنى( بە

 رەسۋا قىلمىغىن سەن ھەقىقەتەن ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن. 

.پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق  ئەگەر سەن بىزگە 6

بىز چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز. پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى  مەغفىرەت قىلمىساڭ

قىلمىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە سەۋر ئاتا قىلغىن بىزنى  زالىم قەۋم بىلەن بىللە

مۇسۇلمان پېتىمىزچە قەبزى روھ قىلغىن. پەرۋەردىگارىمىز زالىم قەۋمنى بىزگە 

 زىيانكەشلىك قىلىش ئىمكانىيتىگە ئىگە قىلمىغىن. 

 -.پەرۋەردىگارىمىز ھېساب ئالىدىغان كۈندە )يەنى قىيامەت كۈنىدە( ماڭا ئاتا7

پەرۋەردىگارىم ئۇالر مىنى  ۋە مۇئمىنلەرگە مەغفىرەت قىلغىن.  ئانامغا

پەرۋەردىگارىمىز!  كىچىكلىكىمدە تەربىيەلىگەندەك ظذالرغا مةرھةمةت قىلغىن.

ئانامغا، مۆئمىنلەرگە مەغپىرەت قىلغىن.   -ھىساپ ئالىدىغان كۈندە  ماڭا، ئاتا

ھىسىز ئىمان ئەيىتتۇق،  بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت پەرۋەردىگارىمىز! بىز شۆب

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە رەھمەت  قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقىلىغىن.

about:blankUy
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غەزىنىلىرىڭدىن ئاتا قىلغىن بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنى تۈزەپ بىزنى ھىدايەت 

ە مەغفىرەت قىلغىن پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئىمان ئېيتتۇق بىزگ تاپقۇزغۇچىالردىن قىلغىن.

بىزگە رەھىم قىلغىن سەن بولساڭ ئەڭ رەھىم قىلغۇچىسەن. پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە 

ئاياللىرىمىز ۋە ئەۋالتلىرىمىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى )يەنى بىزگە ساڭا 

ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى( تىلەيمىز بىزنى تەقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى )يەنى 

 رالرنىڭ نەمۇنىسى ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى( قىلغىن.تەقۋادا

.پەرۋەردىگارىمىز بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قىرىنداشلىرىمىزغا 8

مەغفىرەت قىلغىن دىلمىزدا مۇئمىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا قىلمىغىن 

پەرۋەردىگارىمىز سەن ناھايىتى مەغفىرەت قىلغۇچىسەن مېھرىبانسەن. 

ەرۋەردىگارىمىز ساڭا تەۋەككۇل قىلدۇق ئاخىر قايتىدىغان جاي سىنىڭ دەرگاھىڭدۇر. پ

پەرۋەردىگارىمىز! كافىرالرنى بىزگە زىيانكەشلىك قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلمىغىن 

)ئۇالر بىزگە مۇسەللەت بولۇپ بىزنى كۈتۈرگىلى بولمايدىغان ئازاب بىلەن دىنىمىزدىن 

ارىمىز بىزگە مەغفىرەت قىلغىن سەن ھەقىقەتەن غالبسەن چىقارمىسۇن( پەرۋەردىگ

ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن. پەرۋەردىگارىمىز بىزگە نۇرىمىزنى 

مۇكەممەلەشتۈرۈپ بەرگىن بىزگە مەغفىرەت قىلغىن سەن بولساڭ ھەر نەرسىگە 

 قادىرسەن.

مىسەڭ بىز .پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، بىزنى كەچۈر9

پەرۋەر دىگارىمىز بىزگە سەۋىر ئاتا قىلغىن،   ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولمىز.

ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نۇرىمىزنى  بىزنى مۇسۇلمان پىتىمىزچە قەبزى روھ قىلغىن.

مۇكەممەللەشتۈرۈپ بەرگىن، بىزگە مەغپىرەت قىلغىن، سەن بولساڭ ھەقىقەتەن ھەر 

سەن. پەرۋەردىگارىم! ساڭا سىغىنىپ شەيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن نەرسىگە قادىر

پاناھ تىلەيمەن،  پەرۋەردىگارىم! ساڭا سىغىنىپ شەيتانالرنىڭ ماڭا ھەمراھ 

بولۇشىدىن  پانا تىلەيمەن. پەرۋەردىگارىم! مەغپىرەت قىلغىن،  رەھىم قىلغىن،  سەن 

دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مىنىڭ رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسىسەن. پەرۋەردىگارىم! 

ئىگەمسەن، مىنى مۇسۇلمان پىتىمچە قەبزى روھ قىلغىن،  مىنى ياخشى بەندىلەر 
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پەرۋەردىگارىم! مېنى )قەبرەمگە( ئوڭۇشلۇق كىرگۈزگىن،  قاتارىدا قىلغىن*

)قەبرەمدىن( ئوڭۇشلۇق چىقارغىن، ماڭا دەرگاھىڭدىن ھەققە ياردەم بېرىدىغان 

 *قۇۋۋەت ئاتا قىلغىن

.پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئىلىم ھىكىمەت ئاتا قىلغىن،  مىنى ياخشىالرغا قوشقىن،  10

كىيىنكىلەر ئارىسىدا ياخشى نامىمنى قالدۇرغىن،  مىنى نازۇ نىمەتلىك جەننەتنىڭ 

)خااليىقالر ھىساپ بىرىش ئۈچۈن( تىرىلدۈرۈلىدىغان كۈندە  ۋارىسلىرىدىن قىلغىن.

ئانامغا بەرگەن  -گارىم! سەن مىنى ماڭا ۋە ئاتاپەرۋەردى   مىنى رەسۋا قىلمىغىن.

نىمىتىڭگە شۈكۈر قىلىشقا، سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئەمەلنى قىلىشقا مۇۋەپپەق 

قىلغىن، رەھمىتىڭ بىلەن مىنى ياخشى بەندىلىرىڭ قاتارىغا كىرگۈزگىن. 

شنى ۋە ئانامغا بەرگەن نېمىتىڭگە شۈكۈر قىلى -پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ ماڭا ۋە ئاتا 

سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلھام قىلغىن، مەن ئۈچۈن 

مېنىڭ ئەۋالدىمنى تۈزىگىن  )مېنىڭ ئەۋالدىمنى ياخشى ئادەملەر قىلغىن(، مەن 

ھەقىقەتەن ساڭا )جىمى  گۇناھالردىن( تەۋبە قىلدىم،  مەن ھەقىقەتەن 

ۋە مىنىڭ قىرىندىشىمغا مەغپىرەت  مۇسۇلمانالردىندۇرمەن.  پەرۋەردىگارىم! ماڭا

 قىلغىن، بىزنى رەھمىتىڭ دائىرسىگە كىرگۈزگىن، سەن ئەڭ رەھىم قىلغۇچى زاتتۇرسەن.

 ھەدىس شىرىفتىن تالالنغان دۇئاالر

ئى ئالالھ! ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا رەھمەت  .11

ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا رەھمەت قىلغاندەك مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 

قىلغىن. سەن ھەقىقەتەن ماختاشقا اليىق ۋە ئۇلۇغ مەرتىبىلىك زاتسەن.  ئى ئالالھ!  

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ نام ـ نىشانىسىنى مەڭگۈ 

تلىرىنىڭ نام ـ قىلغاندەك مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئا

نىشانىسىنى مەڭگۈ قىلغىن. سەن ھەقىقەتەن ماختاشقا اليىق ۋە ئۇلۇغ مەرتىبىلىك 

يالغۇز بىر ئالالھتىن باشقا ھىچ مەبۇد )بەرھەق( يوق، ئالالھنىڭ شىرىكى زاتسەن.  

يوق، بارلىق سەلتەنەت ئالالھقا مەنسۇپ، جىمى مەدىھيە ئالالھقا مەنسۇپ، ئالالھنىڭ 

ە قۇدرىتى يىتىدۇ. ئى ئالالھ! مەن ھەقىقەتەن سەن بىلەن سورايمەنكى، ھەممە نەرسىگ
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سەندىن باشقا ھىچ ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ بىردۇر، ئالالھقا ھەممە موھتاجدۇر، ئۇنىڭ 

ئەۋالدى بولغان ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس ۋە ھىچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش 

سقۇنلۇق قىاللمايدۇ، سەن ئەمەس.  ئى ئالالھ! سەن بەرگەن نەرسىگە ھىچكىم تو

بەرمىگەن نەرسىنى ھىچكىم بىرەلمەيدۇ، سىنىڭ ئالدىڭدا بايالرنىڭ بايلىقى 

ئەسقاتمايدۇ. ئى ئالالھ!  سىنى زىكىر قىلىشىمغا، ساڭا شۈكۈر قىلىشىمغا ۋە ساڭا ئوبدان 

ئى ئالالھ! شۈبھىسىزكى، مەن سەندىن  .قۇلچىلىق قىلىشىمغا يار يۆلەك بولغايسەن

ەس ئىماننى، تۈگىمەس نىمەتنى، ئۈزۈلمەس خوشلۇقنى، مەڭگۈلۈك چىكىنم

جەننەتلەرنىڭ ئالى دەرىجىلىرىدە خوجىمىز، پەيغەمبىرىڭ مۇھەممەد 

 ئەلەيھىسساالمغا ھەمراھ بولۇشنى تىلەيمەن* 

.ئى ئالالھ! ماڭا،  ئىسىل جامالىڭغا قاراش لەززىتىنى ۋە ساڭا مۇالقات بولۇشنى،  12

قىلغىن. ئى ئالالھ بىزگە بەرگىنىڭنى زىيادە قىلغىن،  سىغىنىشنى  نىسىىپ

كەمەيتىۋەتمىگىن، بىزنى ئەزىز قىلغىن، خار قىلمىغىن، بىزگە ئاتا قىلغىن بىزنى مەھرۇم 

قىلمىغىن، بىزنى ئۈستۈن قىلغىن، تۆۋەن قىلمىغىن، بىزنى مەمنۇن قىلغىن ۋە بىزدىن 

، پاك رىزىقىنى، قوبۇل بولىدىغان رازى بولغىن. ئى ئالالھ سەندىن پايدىلىق ئىلىمنى

 ئەمەلنى سورايمەن. 

.ئى ئالالھ! ھاالل نەرسەڭ ئارقىلىق مىنى ھارامدىن بىھاجەت قىلغىن، پەزلى 13

مەرھەمىتىڭ بىلەن مىنى ئۆزۈڭدىن غەيرىدىن بىھاجەت قىلغىن. ئى ئالالھ ساڭا 

مەن.  ئى ئالالھ! سىغىنىپ گۇناھ ئىشالردىن ۋە قەرىزدار بولۇپ قىلىشتىن پاناھ تىلەي

ساڭا سىغىنىپ غەم قايغۇدىن، ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلۇقتىن، قورقۇنچاقلىقتىن، 

 بىخىللىقتىن، قەرىزنىڭ بىسىۋىلىشىدىن ۋە كىشىلەرنىڭ خورلىشىدىن پاناھ تىلەيمەن.*

ئى ئالالھ! مەن ئاجىزمەن، مىنى كۈچلۈك قىلغىن، مەن خارمەن، مىنى ئابرۇيلۇق 

 لمەن، مىنى باي قىلغىن.قىلغىن، مەن كەمبەغە

.ئى ئالالھ! ساڭا سىغىنىپ، ئىغىر ئەھۋالدا قىلىشتىن، بەخىتسىزلىككە دۇچار 14

بولۇپ قىلىشتىن، باال قازاغا يولۇقۇپ قىلىشتىن ۋە دۈشمەنلەرنى خوش قىلىدىغان ئىشقا 

دۇچار بولۇشتىن پاناھ تىلەيمەن.  ئى ئالالھ ماڭا پايدىلىق نەرسىلەرنى بىلدۈرگىن، 
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ڭا بىلدۈرگەنلىرىڭدىن مىنى پايدىالندۇرغىن، ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن. ئى ئالالھ! ما

مىنى ھايات قالدۇرىدىكەنسەن، ئىشلىرىمنى گۈزەللەشتۈرگىن، جىنىم تىنىمدە بولسىال 

مىنى ئامان قىلغىن، ماڭا بەرگەنلىرىڭگە بەركەت ئاتا قىلغىن، نىمەتلىرىڭنى مەندىن 

بزى روھ قىلساڭ ماڭا رەھىم قىلغىن،  قەبرىدىكى كەتكۈزىۋەتمىگىن، مىنى قە

يالغۇزلۇقۇمدا ماڭا ھەمراھ بولغىن، مەندىن ھىساپ ئالماقچى بولغىنىڭدا ماڭا 

مەرھەمەت قىلغىن، سەن مىنى ھىدايەت قىلدىڭكى ئىماندىن ئاجراتمىغىن. ئى ئالالھ! 

، ماڭا ماڭا ھەقنى ھەق كۆرسەتكىن، ماڭا ھەقىقەتكە ئەگىشىشنى نىسىپ قىلغىن

 باتىلنى باتىل كۆرسەتكىن ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىشنى ماڭا نىسىپ قىلغىن.

.ئى ئالالھ! ياخشىلىقىنىڭ بۇرۇنقىسى بولسۇن، كىيىنكىسى بولسۇن، ئۇنىڭدىن 15

بىلىدىغىنىم بولسۇن ۋە بىلمەيدىغىنىم بولسۇن ھەممىسىنى سەندىن سورايمەن، 

ولسۇن، ئۇنىڭدىن بىلىدىغىنىم بولسۇن يامانلىقنىڭ  بۇرۇنقىسى بولسۇن كىيىنكىسى ب

ۋە بىلمەيدىغىنىم بولسۇن ھەممىسىدىن ساڭا سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن، سەندىن 

جەننەتنى ۋە جەننەتكە يىقىنالشتۇرىدىغان سۆز ياكى ھەركەتنى سورايمەن،  ساڭا 

سىغىنىپ دوزاختىن ۋە دوزاخقا يىقىنالشتۇرىدىغان سۆز ۋە ھەركەتلەردىن پاناھ 

مەن. بەندەڭ ۋە پەيغەمبىرىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم سەندىن سورىغان تىلەي

نەرسىلەرنىڭ ياخشىسىنى سورايمەن، بەندەڭ ۋە پەيغەمبىرىڭ مۇھەممەد 

ئەلەيھىسساالم ساڭا سىغىنىپ پاناھ  تىلىگەن نەرسىلەرنىڭ يامىنىدىن پاناھ 

ى ياخشى قىلىشىڭنى تىلەيمەن، شۇنداقال مىنىڭ پىشانەمگە پۈتكەن ئىشنىڭ ئاقىۋىتىن

 تىلەيمەن.*

.ئى ئالالھ! سەندىن تولۇق نىمىتىڭنى، ئومومىي رەھمىتىڭنى، ئۈزۈلمەس 16

ئامانلىقنى، كەڭ تاشا تۇرمۇشنى، بەختىيار ئۆمۈرنى، تولۇق ئىھساننى، كەڭ 

 ئىنئامىڭنى، ئەڭ ياخشى ئەمەلنى، ئەڭ پايدىلىق ئىلىمنى، ۋە كەڭ رىزىقنى تىلەيمىز.

ى كۆتىرۋەتكۈچى  ئالالھ!  بىشىغا كۈن كەلگەنلەر دۇئاسىنى ئىجابەت ئى غەم قايغۇن

قىلغۇچى، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە شەپقەت قىلغۇچى مىھرىبان زات، سەن ماڭا رەھمى 

قىلغۇچىسەن، ماڭا شۇنداق رەھمى قىلغىنكى، سىنىڭ قىلغان رەھمىتىڭ بىلەن 
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  باشقىالرنىڭ رەھمى قىلىشىغا ھاجىتىم چۈشمىگەي.

الالھ! غەيىپنى بىلىدىغان ئىلمىڭنى، يارىتىشقا قادىر قۇدرىتىڭنى شىپى .ئى ئ17

كەلتۈرۈپ تۇرۇپ سەندىن سورايكى،  ھاياتلىق مەن ئۈچۈن ياخشى بولسا مىنى 

ياشاتقىن. ئەگەر مەن ئۈچۈن ماماتلىق ياخشى بولسا مىنى ۋاپات تاپقۇزغىن. ئى 

انداق جايدا سەندىن ئالالھ! ماڭا كىشىلەر كۆرىدىغان، كۆرمەيدىغان ھەر ق

قورقۇشنى، خۇشاللىقتىمۇ، غەزەپلەنگگەندىمۇ توغرا سۆزلەشنى ئاتا قىلغايسەن. ئى 

ئالالھ! ماڭا تۈگىمەس نىئمەت، ئۈزۈلمەس خۇشاللىق ئاتا قىلغايسەن. ئى ئالالھ! مىنى 

قازايى قەدەرگە رازى بولىدىغان بەندىلەردىن قىلغايسەن. ئى ئالالھ! ئاخىرەتتىكى 

منى باياشات قىلغايسەن. ماڭا جامالىڭغا قاراش ھوزۇرىنى، سەن بىلەن تۇرمۇشۇ

كۆرۈشۈش ئىشتىياقىنى ئاتا قىلغايسەن. ئى ئالالھ مىنى ھەر قانداق زىيانلىق ئىشتىن 

ۋە ئازغۇنلۇققا ئىلىپ بارىدىغان ھەر قانداق پىتنىدىن ئۆز پاناھىڭدا ساقلىغايسەن. 

ىلەن زىننەتلىگەيسەن. ئى ئالالھ بىزنى توغرا ئى ئالالھ! ئىچىمىزنى ئىمان زىننىتى ب

يول ئۈستىدە قىلغايسەن، باشقىالرنىمۇ توغرا يولغا يىتەكلەشنى بىزگە نىسىپ 

  قىلغايسەن.

.يىگانە ئالالھتىن باشقا ھىچ بىر ئىالھ يوقتۇر، پادىشاھلىق ئالالھقا مەنسۇپتۇر. 18

قادىردۇر. ئالالھنىڭ  جىمى ھەمدۇ سانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ ھەر نەرسىگە

ياردىمىسىز ھىچ بىر ئىشقا كۈچ قۇدىرتىمىز يەتمەيدۇ، ئالالھتىن باشقا ھىچ بىر ئىالھ 

يوقتۇر، بىز پەقەت ئالالھقىال ئىبادەت قىلىمىز، ئالالھ بەندىلىرىگە نازۇ نىئمەت ئاتا 

الھتىن قىلغۇچىدۇر ۋە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر. ئەڭ گۈزەل مەدىھيە ئالالھقا خاستۇر. ئال

باشقا ھىچ بىر ئىالھ يوقتۇر، كافىرالر ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ بىز ئىبادەتتە ئالالھقا ھىچ 

 نەرسىنى شىرىك قىلمايمىز. 

.ئىي ئالالھ! گۇناھىمنى ۋە نادانلىقىمنى كەچۈرگىن. ئىشىمدىكى 19

ئىسراپچىلىقىمنى ۋە مىنىڭ ھەققىمدە سەن مەندىن ياخشى بىلىدىغان 

ى ئەپۇ قىلغىن. ئىي ئالالھ مىنىڭ راستىن ياكى چاقچاقتىن، سەۋەنلىك كەمچىلىكلىرىمن

بىلەن ياكى قەستەن سادىر بولۇپ قالغان گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلغىن. ئىي ئالالھ! 
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مىنىڭ بۇرۇنقى ۋە كىيىنكى مەخپى ۋە ئاشكارە شۇنداقال مىنىڭ ھەققىمدە سەن مەندىن 

ىرەت  قىلغىن. ئى ئالالھ سەن خالىغان ياخشى بىلىدىغان كەمچىلىكلىرىمنى مەغپ

كىشىنى تائىتىڭگە مۇۋەپپەق قىلىسەن، خالىغان كىشىنى تائىتىڭدىن مەھرۇم قىلىسەن، 

 ( 9467سەن ھەممىگە قادىر زاتسەن. )

.ئىي يەتتە قات ئاسمان ۋە بۈيۈك ئەرىشنىڭ رەببى! بىزنىڭ ۋە بارلىق 20

رئاننى چۈشۈرگۈچى زاتسەن. سەن نەرسىلەرنىڭ رەببى! سەن تەۋرات، ئىنجىل ۋە قۇ

ئاۋالسەن،  سەندىن بۇرۇن ھىچ نىمە يوق ئىدى. سەن ئاخىرسەن بارلىق 

مەۋجۇداتتىن كىيىن سەنال قالىسەن. سەن ئاشكارىسەن، مەۋجۇتلۇقۇڭ دەلىل پاكىتالر 

بىلەن ئەقىل ئىگىلىرىگە ئاشكارىدۇر. سىنىڭدەك ئاشكارە بىرى يوق. سەن 

ىلەن كۆرگلى بولمايدۇ، سىنىڭ زاتىڭنىڭ ماھىيىتىنى تونۇشقا يوشۇرۇنسەن، سىنى كۆز ب

ئەقىللەر يىتەلمەيدۇ. سىنىڭدەك يوشۇرۇن بىرسى يوق. ئى ئالالھ بىزنى قەرىزدىن 

 قۇتقۇزغىن ۋە كەمبەغەللىكتىن ساقلىغىن. 

.ئىي ئالالھ! ساڭا سىغىنىپ ھورۇنلۇقتىن، بەك قىرىپ كىتىشتىن، قەرىزدارلىقتىن، 21

دوزاخ ئازابىدىن ، دوزاخ ۋە قەبرىنىڭ پىتنىسىدىن، قەبرە ئازابىدىن، گۇناھتىن، 

بايلىق ياكى كەمبەغەللىك پىتنىسىنىڭ يامانلىقىدىن، دەججال پىتنىسىنىڭ 

يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەن. ئىي ئالالھ! گۇناھلىرىمنى قار ۋە مۇز سۈيى بىلەن 

منى گۇناھالردىن پاكلىغىن. مەن يۇغىن، ئاق كىيىمنى كىرلەردىن پاكلىغىنىڭدەك قەلبى

 بىلەن گۇناھلىرىمنىڭ ئارىسىنى مەشرىق بىلەن مەغرىبنىڭ ئارىسىدەك يىراق قىلغىن. 

.ئىي ئالالھ ! قۇلىقىمنىڭ ، كۆزۈمنىڭ ، تىلىمنىڭ، قەلبىمنىڭ ۋە ئەۋرىتىمنىڭ 22

قتىن، يامانلىقىدىن ساڭا سىغىنىپ پاناھ تىلەيمەن. ئىي ئالالھ! ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلۇ

قورقۇنچاقلىقتىن، بىخىللىقتىن، بەك قىرىپ كىتىشتىن،  قەبرە ئازابىدىن پاناھ تىلەيمەن. 

ئىي ئالالھ نەفسىمنى تەقۋا قىلغىن ۋە ئۇنى پاكلىغىن. ئۇنى يالغۇز سەنال پاكاليسەن، 

سەن ئۇنىڭ ئىگىسى سەن. ئىي ئالالھ! پايدىسىز ئىلىمدىن ، قورىقمايدىغان قەلبتىن ، 

ان نەپسىدىن، قوبۇل بولمايدىغان دۇئادىن ساڭا سىغىنىپ پاناھ تويمايدىغ

 تىلەيمەن. 
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ئى ئالالھ ! سەن مىنىڭ رەببىمسەن، سەندىن بۆلەك ئىالھ يوق، سەن مىنى  .23

ياراتتىڭ، مەن سىنىڭ بەندەڭمەن، ساڭا ئىمان ئىيتىش ۋە ئىتائەت قىلىشتىن ئىبارەت 

رمەن، ساڭا سىغىنىپ يامان بەرگەن ۋەدەمدە كۈچۈمنىڭ يىتىشىچە بەرقارا

قىلمىشلىرىمدىن پاناھ تىلەيمەن، سىنىڭ ماڭا بەرگەن نىمەتلىرىڭنى ئىتىراپ قىلىمەن، 

گۇناھلىرىمنى ئىقرار قىلىمەن، مىنى مەغپىرەت قىلغىن، گۇناھلىرىمنى پەقەت سەنال 

 مەغپىرەت قىلىسەن.

سەن   ئى اللە! سەن ئاۋۋالسەن، سەندىن بۇرۇن ھېچنېمە يوق ئىدى. .24

ئاخىرسەن، بارلىق مەۋجۇداتتىن كېيىن سەنال قالىسەن.  بارلىق ھايۋانالرنىڭ 

يامانلىقىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن.  ئۇالرنىڭ كوكۇلىسى سېنىڭ 

قولۇڭدىدۇر.  گۇناھتىن، ھورۇنلۇقتىن، قەبرە ئازابىدىن، بايلىق ياكى كەمبەغەللىكنىڭ 

لەيمەن. گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن ۋە قەرزدار بولۇپ پىتنىسىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تى

قېلىشتىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن.  ئى اللە! ئاق كىيىمنى كىردىن 

تازىلىغىنىڭدەك، مېنى گۇناھلىرىمدىن تازىلىغىن.  ئى اللە! مەن بىلەن گۇناھلىرىمنىڭ 

ىن ئەڭ ئارىسىنى مەشرىق بىلەن مەغرىب ئارىسىدەك يىراق قىلغىن. ئى اللە! سەند

ياخشى نەرسىنى، ئەڭ ياخشى دۇئانى، ئەڭ ياخشى غەلىبىنى، ئەڭ ياخشى ئەمەلنى، 

ئەڭ ياخشى ساۋابنى، ئەڭ ياخشى ھاياتنى، ئەڭ ياخشى ئۆلۈمنى تىلەيمەن.  

ئايىغىمنى ھەقتىن تېيىلدۇرمىغىن.  تارازامنى ئېغىر، مەرتىۋەمنى يۇقىرى قىلغىن. 

نى مەغپىرەت قىلغىن، جەننەتتىن ئالى ماقامنى نامىزىمنى قوبۇل قىلغىن، گۇناھلىرىم

سورايمەن.  ئامىن! ئى اللە! سەندىن جەننەتنى سورايمەن، ئامىن! ئى اللە! سەندىن 

قىلىنغان ئىشنىڭ ياخشىسىنى، قىلىنغان ئەمەلنىڭ ياخشىسىنى، مەخپىي ۋە ئاشكارا 

! ئى اللە!  قىلىنغاننىڭ ياخشىسىنى، جەننەتتىن يۇقىرى ماقامنى تىلەيمەن، ئامىن

شەنىمنى يۇقىرى، يۈكۈمنى يەڭگىل، ئىشىمنى توغرا، قەلبىمنى پاك قىلغىن.  ئەۋرىتىمنى 

ساقلىغىن، قەلبىمنى نۇرالندۇرغىن.  ئى اللە! گۇناھىمنى مەغپىرەت قىلىشىڭنى 

سورايمەن.  سەندىن جەننەتنىڭ ئالىي ماقامىنى تىلەيمەن، ئامىن ! ئى اللە! مېنى 

 اقلىغىن!دوزاخ ئازابىدىن س
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 ئىلىم ئەھلىنىڭ دۇئالىرى

ئى پەرۋەردىگارىمىز! زاتىڭنىڭ ئۇلۇغلىقى، پادىشالىقىڭنىڭ كاتتىلىقىغا اليىق 

غا خاس! هللا ھالدا بارلىق ھەمدۇ ز ساناالر ساڭا بولسۇن! جىمى ھەمدۇ ز سانا ا

غا ھەمدۇ ز ساناالر بولسۇن! كۈن ز تۈننى هللا ئاسمان ز زېمىننى ياراتقان ا

هللا غا ھەمدۇ ز ساناالر بولسۇن! بىزنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغان ا هللاياراتقان ا

بىزنى ھىدايەتكە باشلىمىغان بولسا بىز ھىدايەت هللا غا ماختاشالر خاستۇر، ا

غا گۈزەل مەدھىلەر هللا تاپالماس ئىدۇق... ئىسالم ، ئىمان ۋە قۇرئان ئاتا قىلغان ا

بۇرۇنقىالر ئىچىدە خوجىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا هللا !  بولسۇن! ئى ا

رەھمەت ز بەرىكەت ياغدۇرغىن! ئۇنىڭغا كېيىنكىلەر ئىچىدىمۇ رەھمەت ز 

بەرىكەت ياغدۇرغىن! قىيامەت كۈنىگە قەدەر  ئۇنىڭغا پەرىشتىلەر ئارىسىدا 

رەھمەت بەرىكىتىڭنى ياغدۇرغىن! ئى پەرۋەردىگارصم! گۇناھلىرىمىزنى 

ىمىزنى ياپقىن! ئاجىزلىقىمىزغا كەچۈرگىن! بىزنى مەغپىرەت قىلغىن! ئەيىپلىر

رەھمى قىلغىن! كەمچىلىكلىرىمىزنى تولۇقلىغىن! نامە ز ئەمەللىرىمىزنى 

ئوڭدىن بەرگىن! ھېسابىمىزنى ئاسان قىلغىن! ئىشلىرىمىزغا ئۆزەڭ ئىگە 

بولغىن! بىزنى دوزاختىن ئازات قىلغىن! بىزدىن رازى بولغىن، بىزگە رەھىم 

ى سورايمىز، دوزاختىن قوتقۇزۇشۇڭنى تىلەيمىز!   قىلغىن، بىز سةندصن جەننەتن

بىزنى ئەھلى جەننەت قاتارىغا پۈتكىن! بىزگە رەھىم قىلغىن، چۈنكى هللا! ئى ا

سەن بىزگە رەھمىدىلسەن. ئى، ماڭا دۇئا قىلىڭالر، ئىجابەت قىلىمەن دېگۈچى 

زات! دۇئايىمىزنى ئىجابەت قىلغىن، گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگىن! ئى سۆيۈملۈك 

، ئى، دۇئاالرنى ئىجابەت هللا، ئى بىزگە يېقىن اهللا، ئى رەھىم شەپقەتلىك اهللا ا

، بارلىقىمىزنى ئەپۇ هللائى، ئۇلۇغلۇق، يۈكسەكلىك ئىگىسى اهللا ! قىلغۇچى ا

قىلىشىڭنى سورايمىز، ئى بۈيۈكلۈك، ئۇلۇغلۇق ئىگىسى ئالالط! مۇسۇلمان 
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ھىدايەتكە  ياشلىرىنى ھىدايەتكە باشلىغىن، مۇسۇلمان قىز ز ئاياللىرىنى

باشلىغىن! ھەممىمىزدىن رازى بولغىن!  بارلىق ئىشلىرىمىزغا ئۆزەڭ ئىگە 

بولغىن. بىزنى دوزاختىن يىراق قىلغىن. ئازغۇنلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن. 

تەۋبىمىزنى قۇبۇل قىلغىن. بارلىق گۇناھلىرىمىزنى يۇيۇۋەتكىن. بىزنى ئۆزەڭ 

بىزنى دۇنيادىن ياخشىلىق بىلەن  هللا!رازى بولىدىغان يولغا باشلىغىن. ئى ا

ئېپكەتكىن. بىز ساڭا ئاسى بولۇپ ئۆلۈشتىن پاناھ تىلەيمىز. ئۆلۈشتىن ئىلگىرى 

تەۋبىمىزنى قۇبۇل قىلىشىڭنى سورايمىز. شېھىت ھالىتىدە ئۆلۈشنى سەندىن 

تىلەيمىز. ئۆلگەندىن كېيىن بەخىت ز سائادەتلىك جەننىتىڭنى ئارزۇ قىلىمىز. 

ندىن بەخىتلىك ياشاشنى، شېھىتلەردەك ئۆلۈشنى، بىز سەهللا ! ئى ا

پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەمرالىقىنى، دۈشمەنلەرگە قارشى ياردىمىڭنى سورايمىز. ئى 

بىز خار ھالەتتە ئالدىڭغا بېرىپ قىلىشتىن پاناھ تىلەيمىز. تەۋبىمىزنى هللا! ا

سېخىلىق سۈپىتىڭ بىلەن قۇبۇل قىلىۋەتكىن. بىزگە تەۋبىنى چىرايلىق 

ىن. بىزنى ئالدىڭغا ئاق يۈزىمىز بىلەن ئېلىپ كەتكىن. دۇنيادا ئېزىپ كۆرسەتك

سەن بىزنى ئۇنتۇپ هللا! سەندىن غاپىل قېپقىلىشتىن پاناھ تىلەيمىز. ئى ا

قالمىساڭمۇ، بىز سىنى ئۇنتۇپ قىلىشتىن پاناھ تىلەيمىز. سەن بىزگە 

ىن ياخشىلىق ئاتا قىلىۋاتساڭمۇ، بىز ساڭا ئاسى بوالۋاتىمىز. سەن بىزد

بىھاجەت تۇرۇپمۇ، رەھمىتىڭنى بىزدىن ئايىمايۋاتىسەن. بىز ساڭا مۇھتاج 

مىسكىنلەرنى ئەپۇ قىلىغصن، هللا ! تۇرۇپ يەنە ساڭا ئاسى بوالۋاتىمىز. ئى ا

ئاجىزالرغا رەھىم قىلىغصن، ئاسى بةندصلصرصڭنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۋەتكىن! 

ئارزۇلىرىمىزنى  سەندىن باشقا بارلىقهللا! تەۋبىمىزنى قۇبۇل قىلغىن. ئى ا

بىزدىن يىراق قىلغىن. سىنىڭ يولۇڭدىن باشقا بارلىق يولالرنى بىزگە 

هللا! تاقىۋەتكىن. سەندىن باشقا بىزنىڭ ھېچقانداق پەرۋەردىگارىمىز يوق.  ئى ا
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دۇئايىمىزنى قۇبۇل قىلىپ بىزنى رازىلىقىڭغا ئىرىشتۈرگىن.  ئى ئۇلۇغلۇق ۋە 

نلىق ۋە ياخشىلىق ئىگىسى ئالالھ! بىزگە بۈيۈكلۈك ئىگىسى ئالالھ! ئى مىھرىبا

ساڭا زىكرى ئېيتىشقا، شۈكرى قىلىشقا ۋە ياخشى ئىبادەت قىلىشقا ياردەم 

قىلغىن! سېنى رازى قىلىدىغان ئىشالردا چىڭ تۇرۇشىمزغا، بىزنى 

چەيلەيدىغان ۋە سېنى رازى قىلمايدىغان ئىشالردىن يىراقلىشىشىمىزغا ياردەم 

ە كۆزلەرنى باشقۇرغۇچى ئالال ! قەلبىمىزنى ساڭا ئىتائەت قىلغىن!  ئى قەلبلەر ۋ

قىلىشقا بۇرىغىن! سەندىن ئىشالردا مۇستەھكەم بەرقارارلىقنى ۋە ھەق ئۈستىدە 

چىڭ تۇرۇشنى تىلەيمىز.   نېئمىتىڭگە شۈكرى قىلىشنى، ساڭا قىلغان 

 ئىبادەتلەرنى ياخشى ئورۇنداشنى سورايمىز. سەندىن ساغالم دىلنى، راستچىل

زىكرىگۈي ۋە شۈكرىگۈي دىلنى سورايمىز. سەندىن سەن بىلىدىغان ياخشى 

نەرسىلەرنى سورايمىز، سەندىن سەن بىلىدىغان يامان نەرسىلەردىن پاناھ 

تىلەيمىز. ئى ئالالھ،  بىزنى روشەن ھەقىقەت ئۈستىدە بىز ساڭا يولۇققىچە 

دىنىڭدا چىڭ  مۇستەھكەم قىلغىن! ئى ئالالھ! ئاخىرقى تىنىقىمىزغىچە بىزنى

تۇرغۇزغىن! بىزنى دۇنيادىن ياخشىلىق ئۈستىدە ئايرىغىن، دۇنيادىن بىزنى 

دۇنيا بۇلغىماستىن بۇرۇن ئېلىپ كەتكىن!  بىزنى مۇستەھكەم قىلغىن، بىزگە 

بىر ئىسالم يۇرتلىرىدىكى قرىنداشلىرىمىزغا ياردەم  -ياردەم بەرگىن، ھەر

رەتلىرىنى ئۆستۈرگىن! ئى ئالالھ، بەرگىن! ئۇالرنى مۇستەھكەم قىلغىن، جاسا

 دۇئالىرىمىزنى ئىجابەت قىلغىن! ئامىن.!

 دۇئاسى ناملىق كىتاپتىكى ئەھلى سالىھالرنىڭ« ئىالھى قورغان دۇئا»

ئى ھەمدۇساناغا تولىمۇ ھەقلىق، مەدھىيەگە تامامەن اليىق ھەم سازاۋەر 

سىدىكى جىمى بولغۇچى ئىگەم ئالالھ! ساڭا ئاسمان، زېمىن ۋە ئۇالرنىڭ ئارى

مەخلۇقاتنىڭ سانىچىلىك ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ھەمدۇسانا ئېيتىمەن، سېنى  
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چىن قەلبىمدىن مەدھىيىلەيمەن ۋە ھىدايەتنىڭ مەشئىلى، ئىنسانىيەتنىڭ 

ئىپتىخارلىق ئۆلگىسى، سۈيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد 

 ەن. ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد، دۇئا ۋە ساالملىرىمنى  يولاليم

ئى ئالالھ! ئى ئالالھ! بارلىق ئىشلىرىمنىڭ كاپالىتى بولغان  دىنىمنى    

مېنىڭ ئۈچۈن تولۇقالپ بەرگىن. مەئىشىتىم بولغان دۇنيالىقىمنى مېنىڭ ئۈچۈن 

ياخشىالپ بەرگىن. قايتىدىغان جايىم بولغان ئاخىرەتلىكىمنى مېنىڭ ئۈچۈن 

 ڭ خورلۇقلىرىدىن ساقلىغىن.ياخشى قىلىپ بەرگىن. مېنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنى

ئى زەررىچىلىك ياخشىلىقنىمۇ مۇكاپاتسىز قالدۇرمايدىغان كەرەملىك    

ئالالھ! ئىككى قولالپ بېشىم ئۈستىدە كۆتۈرۈپ ساڭا تۇتقان بۇ ئىخالسىمنى 

قوبۇل قىلغىن! شۇ ئىخالسنىڭ تۈرتكىسى بىلەن ئۇلۇغ دىنىڭغا خىزمەت قىلىش 

ا قىلىش يولىدا سىڭدۈرگەن بۇ ئەرزىمەس ۋە مۇسۇلمانلىق بۇرچۇمنى ئاد

 مېھنىتىمنى مۇكاپاتسىز قويمىغىن! 

ئى  ئىخالس بىلەن مۇھەببەتكە  تولۇق سازاۋەر ئالالھ! ماڭا ئىخالسنى ۋە    

ئىزگۇ نىيەتنى زىيادە قىلغن. ئى ئالالھ! ئەمەللىرىمدە سېنىڭ رازىلىقىڭ ۋە 

قوللىرىدىكىدىن قىلچە سېنىڭ مۇكاپاتىڭنىال تىلەيمەن، بەندىلىرىڭنىڭ 

تامايىم يوق. چۈنكى ئۇالر  قانچە قىلسىمۇ سەن بەرگەننىڭ مىڭدىن بىرىنى 

بېرەلمەيدۇ. بەندىلىرىڭنىڭ ماختىشى، قوللىشى ۋە ئىنئام قىلىشى ھەرگىزمۇ 

ئارمىنىم ۋە  –مېنىڭ مۇددىئايىمدىن ئەمەس. ئى ئالالھ! بارچە تامايىم، ئارزۇ 

دىسىگە قارىتىلغاندۇر. سېنىڭ قولۇڭدىكىسىال تىلىكىم پەقەت سېنىڭ قولۇڭ

 ماڭا يېتەرلىكتۇر.

ئى قەلبلەرنى باشقۇرغۇچى ۋە خالىغانچە تەسەررۇپ قىلغۇچى ئالالھ!    

قەلبىمگە رىياكارلىقنىڭ پاسكىنا تۇزانلىرىنى، تاماخورلۇقنىڭ رەزىل 
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اق ئىللەتلىرىنى ھەرگىز دارىتمىغىن! بۇ ئىككى ھاالكەتتىن مېنى قەتئىي يېر

قىلغىن. ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن، گۇناھلىرىمنى مەغپىرەت قىلغىن، 

كەمچىلىكلىرىمنى كەچۈرگىن ۋە مېنى ئۆلگىلىك بەندىلىرىڭ قاتارىدىن 

 قىلغىن!

ئى ئالالھ! سېنىڭ رازىلىقىڭنى ئىزدەپ، مۇسۇلمان خەلقىمگە خىزمەت    

ە، يېتەرسىز قىلىش ۋە ئۇالرغا بۇ مۇقەددەس دىنىڭنى يەتكۈزۈىش مەقسىتىد

ئىلمىم ۋە يېتىلمىگەن قابىلىيىتىمگە تەن بەرمەي قىلغان بۇ ئاددى ئىشىمنى 

دەرگاھىڭدا قوبۇل قىلغىن ۋە ئۇنى مۇسۇلمان خەلقىم ئۈچۈن پايدىلىق قىلىپ 

 بەرگىن.

بىر  –ئى بىچارىلەرنىڭ يېگانە يۆلەنچۈكى ۋە تايىنىدىغان بىردىن     

 –ىدا تىڭىرقاپ يۈرگەن، يۈركلىرى دەرت باشپاناھى ئالالھ! غۇربەت كوچىلىر

ئەلەملەر بىلەن تولغان، چىرايلىرى ساماندەك سارغايغان، بىر قېتىممۇ پۇخادىن 

چىققۇدەك كۈلەلمىگەن، ئىلىم تەھسىل قىلىش يولىدا يۇرتلىرىدىن ئايرىلىپ 

چىقىپ ماكانسىزالرغا ئايلىنىپ قالغان ۋە ئۆمرىنىڭ باھار چاغلىرى 

دە نابۇت بولۇشقا يۈز تۇتىۋاتقان ياشلىرىمىزغا پاناھ بەرگىن، سەرسانلىقتا بىھۇ

ئۇالرنى نائۈمىت قىلمىغىن، ئۇالرنى ئارمانلىرىغا قاندۇرغىن ۋە ئۇالرنى 

 خەلقىمىزنىڭ مەرىپەت بۇلىقى قىلىپ بەرگىن.

ئى مۇساپىرالرنىڭ قولدىشى ئالالھ! مۇساپىرلىقتا، سەرسانلىقتا    

ۋېلىشىمىزغا مەدەت بەرگىن، سارغايغان مۈكچەيگەن بەللىمىزنى رۇسلى

چىرايلىرىمىزنى ئۇلۇغ پەزلىڭ بىلەن كۈلدۈرگىن، چۈشكۈن روھىيىتىمىزنى 

رەھمىتىڭ بىلەن كۆتەرگىن، بىزنى بارچە غەملىرىمىزدىن خاالس قىلغىن، 

 ئوقۇغانلىرىمىزدىن مېۋە بېرىش پۇرسىتىنى بىزگە ئاتا قىلغىن.
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تاقلىقتىن توال يىغالپ كۆزلىرى ئى يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنى مۇش   

كۆرمەس بولۇپ قالغان ئاتىسىغا يەتكۈزۈپ بەرگەن شەپقەتلىك ئالالھ! ھىجران 

كوچىلىرىدا سۆيگەنلىرى ئۈچۈن  تەلپۈنۈپ ئالدىراپ سوقىۋاتقان يۈرەكلەرنى 

 سۆيگەنلىرىگە يەتكۈزگىن.

ۋاتقان ئى ئالالھ! غۇربەت كوچىلىرىدا يورۇق دۇنياغا ئىختىيارسىز كۆز ئېچى

كىرسىز پاك قۇندۇزلىرىمىزغا ئاتىلىرىنىڭ كۈنلىرىنى كۆرسەتمىگىن، 

يۇرتسىزلىق بىلەن غۇبەتچىلىكنىڭ دەرتلىرىنى ئۇالرغا ھەگىز چەكتۈرمىگىن ۋە 

 ئۇالرنىڭ كېلىچىكىنى ئاتىلىرىنىڭكىدىن پارالق قىلغىن! 

ئى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى نەمرۇدنىڭ ئوت دۆۋىسىىدە    

ەستىن ساقالپ قالغان ئالالھ! سىنىڭ ئۇلۇغ دىنىڭنى خۇددى چوغنى كۆريدۈرم

تۇتىۋاتقاندەك تەسلىكتە تۇتۇپ تۇرىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا مەدەت 

 بەرگىن!

ئى مۇسا ئەلەيھىسساالمنى پىرئەۋننىڭ سارىيىدا ئىمان بىلەن    

ۋنلىرىنىڭ تەربىيىلەپ يېتىشتۈرگەن قۇدرەتلىك ئالالھ! زامانىمىز پىرئە

خۇداسىزلىق تەربىيىسىگە زورلىنىۋاتقان ئاپئاق قۇندۇزدەك پاك سەبىيلەرنىڭ 

خۇددى ئاپئاق قەرغەزدەك كىرسىز پاك قەلبلىرىگە ئىمان نۇرىنى بەخش 

 ئەتكىن! 

زارلىمىزنى  –ئى ئالالھ! بىزنىڭ ئەرشىڭنى تىترىتىۋاتقان ئاھۇ    

 –گۇناھكار بېشىمىزنى ئەپۇ  كى يوق ئەلەملەردە قېتىپ كەتكەنىتىڭشىغىن! چ

رەھمىتىڭ بىلەن سىلىغىن! قاچانالردىن ساڭا قاقشاپ، توال يىغالپ، قۇرۇپ 

 كەتكەن كۆزلىرىمىزنى ئەمدى بىر شاتلىق ياشلىرىدا نەملىگىن!

ئى خەستە جىسىمغا سۈرەت، سۈرەتكە بايان، بايانغا مۇقەددەس تەپەككۇر    
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رەھىم قىلغىن! ئەجداتلىرىمىزدىن، پەرۋازى بەخىش ئەتكۈچى ئالالھ! بىزگە 

ئىختىيارسىز،  -شۇنداقال يەنە بىزدىن ئۆتەلگەن ھەم ئۆتىلىۋاتقان ئىختىيارىي 

كىچىك بارلىق گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن ۋە بىزگە ھىدايەت،  –چوڭ 

ھېكمەت بەرگىن! چۈنكى سەن ئەڭ شەپقەتلىك مەغپىرەت قىلغۇچى،  -ئىلىم 

بىر  –چى ۋە ئەڭ كەرەملىك بەرگۈچى بىردىن ئەڭ كۆپ ئەپۇ قىلغۇ

 پەرۋەردىگارىمىزسەن. 

رەڭ  –ئى كېچە جىسمىنىڭ قاقشال ئېتىزلىرىغا تاڭ ئۈمىتىنىڭ رەڭمۇ    

مايسىلىرىنى كۆكلەتكۈچى مىھرىبان ئالالھ! قىسمىتىمىزدىن كۆكلەۋاتقان 

بۇ  پايانسىز كېچە سۇكىناتلىرىنى ئۈمىت ئۇچقۇنلىرى بىلەن يورىتىۋەتكىن!

زۇلمەتلىك دەۋرىمىزدە يېڭى ئۇقۇم مەشئەللىرىگە ئايلىنىپ، بىزدىكى 

تىڭىرقاش، ۋەھىمىلەرنىڭ شەپقەتسىز، سوغۇق شىۋىرغانلىرىنى يىراقالرغا 

سۈرۈپ تاشلىيااليدىغان يالقۇنلۇق جاسارەت قوياشى ئاتا قىلغىن! بىزنىڭ قۇپ 

ئۈنچىلىرىگە قۇرۇق ئېتەكلىرىمىزنى مۇراد شەبنەملىرىنىڭ ھاياتلىق  –

 تولدۇرغىن. 

ئى روھقا بەدەن، بەدەنگە قانالر راۋانى ئاتا قىلىپ، راۋانلىقتا يۈرەكلەرنى   

بىر  –ھەركەتلەندۈرگۈچى شەپقەتلىك ئالالھ! سەن بىزنىڭ بىردىن 

مەدەتكارىمىز ۋە ھەقىقىي تەنھا تايانچىمىزسەن. بىزنى بەخىت قوياشىغا 

قان ئېقىنلىرىدا ھاياتلىق تۈگمەنلىرنى يولداش قىلغىن! ئازابتىن ئوخچىغان 

ھەسرەت بىلەنال مۇڭدىشىپ ياشاۋاتقان قەھرىمان  –ماڭدۇرۇپ، قايغۇ 

ئانىلىرىمىزنىڭ ئەللەي ناخشىلىرىنى ئاچلىق ۋە مۇھتاجلىقنىڭ ئىپالس 

مۇڭلىرىدىن ئازات قىلغىن! قىممەتچىلىك چاقناپ تۇرغان ئەينەك 

ىرناق تاتىالۋاتقان بېچارە بالىلىرىمىزنىڭ جازىالردىكى قورچاقالرغا تەلمۈرۈپ، ت
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ئوماق چىرايىنى مەيۈسلىك تۇزانلىرىدا خىرەلىشىشتىن ساقلىغىن!  ئاشۇ 

ئارمانلىرىنى باھار رەڭگىدە بېزەپ،  -بىگۇناھ ، يوقسىز ئەۋالتلىرىمىزنىڭ ئارزۇ 

دادىالرنىڭ قاتمال كۆكرەكلىرىگە چىڭ يېپىشقىنىچە شىم، كۆينەكنىڭ ۋەيرانە 

ۇقلىرىدىن كۈتىشىۋاتقان ئۈمىت تەڭگىلىرىنى مەڭگۈ چاقناشتىن يانچ

 توختاتمىغىن! 

ئى قەلىبلەرگە قايناق ھىسالرنى، ھىسالرغا ئاجايىپ خۇشپۇراق ھىدالرنى    

ئاتا قىلغۇچى ھېكمەتلىك ئالالھ! جىسمىمىزنى چىرماپ، ھەر نەپەستە شەكىل 

بىزنى يېراق قىلغىن!  ئۈستىگە شەكىل ئالماشتۇرۇپ تۇرىدىغان نەپرەتلەردىن

ئاياللىرىمىزنى كۆيۈپ كۈل  -تەبىرسىز چۈشلەرنىڭ ئالۋۇنلۇق يالقۇنلىرىدا قىز

بولۇپ كېتىشتىن ساقالپ قالغىن! تارازا تۇتقان قولالرنى ۋە تارازىدا 

تارتىلىۋاتقان بەدەنلەرنى ھاالل رىزىققا مۇيەسسەر قىلغىن! ئۆزىنىڭ بېمۇراد 

مىغا دەپىن قىلىپ، ئىشرەتخور ئەمەلدارالرنىڭ ئارمانلىرىنى يېرىم جان جىس

كۈلكىسىنى قىزىتىش ئۈچۈن يېقۇلغۇ بولۇشقا مەجبۇرلىنىۋاتقان  –ئويۇن 

جاپاكەشلىرىمىزنىڭ ھوسۇلسىز تەرلىرىنى چىن ئىھتىرامغا ئىگە قىلغىن! 

ئۇالرنى چېكى يوق تارىخنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولغان پىلسىرات 

ۆتۈشتەك ئازابتىن ساقالپ قالغىن! رەزگە تاماخورلۇققا كۆۋرىكىدىن ياالڭ ئاياق ئ

بېرىلىپ، بۇلغانغان غۇرۇرىمىزنى ئىمان ۋە ئەخالقنىڭ مۇقەددەس ھەۋزى 

 كەۋسەرلىرىدە غۇسلى قىلدۇرغىن! 

ئى ھەرپتەك مۇقەددەس نېمەتتىن ئۇلۇغۋار ئىجادىيەت ئابىدىلىرىنى   

 –رۋەردىگارىمىزسەن، ئاھۇ تىكلىگۈچى كۈيۈمچان ئالالھ! سەن بىزنىڭ تەنھا پە

زارلىمىزنى ھەممىدىن ئىلگىرى تىڭشىغۇچى، بىزگە قان تومۇرلىرىمىزدىنمۇ 

بەكرەك يېقىن تۇرغۇچى رەھىم شەپقەتلىك ئىالھىمىزسەن، ئاشۇ ھەرپلەرنىڭ 
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خۇشپۇراق جەۋھەرلىرى بىلەن ھاياتلىق گۈلزارلىرىدىكى نەۋقىران 

لىرىمىزنى مەنىسىز ھايات غۇنچىلىرىمىزغا ھۆسۈن قوشىۋاتقان ئۇستاز

زەبۇنلۇق  –كەچۈرۈش بەخىتسىزلىكىدىن يىراق قىلغىن! ئۇالرنى خار 

دېرەكسىز يوقۇلۇشتىن ساقلىغىن! جاھالەتكە پۈركەنگەن  -خارابىلىرىدە ئىز 

 مەرىپەتنىڭ مۇقەددەس ئەزانلىرىنى ياڭراتقىن!  –گۈمبەز مۇنارلىرىمىزدا ئىلىم 

دا مۇساپىلەرنى ئورناتقۇچى، بېسىلغان ئى زامان ۋە ماكانالر ئارسى  

قەدەملەرگە جۇشقونلۇق، مۇساپىلەرگە مۇشتاقلىق ئاتا قىلغۇچى قەدىردان ئالالھ! 

بىزنى سەپەرسىز ھەم مەنزىلسىز مۇساپىلەرنىڭ ئازابلىرىدىن ساقلىغىن! ئەگرى 

يولالردا راۋان ھارغىن قەدەملىرىمىزنى خىجالەت توزانلىرىدىن پاكلىنىشقا 

قىلغىن! ئازغۇنلۇقتا مۈكچەيگەن ئەما سەۋىرچانلىقىمىزنى يول ئۈستىدە  تەۋپىق

 دەلدۈكۈشتىن ساقالپ، قەددىنى ھەم يوللىرنى رۇسلىۋېلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىن! 

ئى مۇھەببەتنىڭ سەرچەشمىسى، مىسكىن كۆزلەرنى شىرىن چۈشلەر   

نىڭ بىلەن چاقناتقۇچى سۈيۈملۈك ئالالھ! بۇرۇقتۇم كۈلبىمىزگە ئەرشىڭ

مۇھەببەتلىك مەيىن شاماللىرنى باشاليدىغان كۇڭگىرلەرنى ئاچقىن! نەپرەتنىڭ 

قىڭغىر بارماقلىرىدا ئىالنگۇچ ئۇچىۋاتقان مۇئەللەق قەدەملىرىمىزنى ئىمان ۋە 

ئىخالسنىڭ مۇقەددەس تۇپراقلىرىدا مەھكەم دەسسەپ تۇرۇشقا مۇيەسسەر 

شۈمۈرگەن قىز، ئوغۇللىمىزنىڭ قىلغىن! ئانا رەھمىدە پاك، مىننەتسىز قانالرنى 

قەلىبلىرىنى چىن ئىمان ۋە مۇھەببەتنىڭ قايناق بۇالقلىرىغا ئايالندۇرۇپ 

 بەرگىن! 

قاتمال تىلالرغا پىلىدەك يۇمران بايان ئاتا قىلغۇچى ئالالھ!  -ئى قوپال    

باياننىڭ مۇنبەت ئېتىزلىرىغا يېڭى ئۇقۇم مايسىلىرىنى كۆكلەتكىن! باھاردەك 

ئۆمرىنىڭ ئاق ۋاراقلىرىغا پارالق ئىستىقبالىنى پۈتىۋاتقان  نەۋقىران
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ياشلىرىمىزنىڭ غۇبارسىز، پاك جىسمىنى نائۈمىتلىك داغلىرىدا كىر بولۇشتىن 

ساقلىغىن! ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي ئالقانلىرىنى جاھالەت پرىنسىپلىرى جاراھەت 

ە تۇتۇپ قىلىشتىن ئىلگىرى زامان گەردىشىنىڭ ئۈزەڭگىلىرىنى ئۆز ئىلكىد

 تۇرااليدىغان قىلغىن! 

ئى بارلىق نىداالرنى تىڭشىغۇچى ئالالھ! بىزنىڭ ساداسىز نىدالىرىمىزنى   

ئاڭلىغىن! ئۈمىت چاڭقاقلىقىدا يېرىلغان لەۋلەرگە ۋىسال شارابى، تېرىك 

كۆمۈلگەن جاسارەت ھەم شىجائەتلەرگە ساما پەرۋازى ئاتا قىلغىن! ھىس 

رمانالرنىڭ تىلسىملىرىنى يېشىپ، مەيۈسلىكنىڭ تۇيغۇلىرىمىزدىكى پىنھان ئا

 نامرات يوللىرىغا يېڭى بەخىت فۇنتانلىرىنى ئورناتقىن! 

ئى بىر لەھزىدە بەخىت ياراتقۇچى ئالالھ! كەلگۈسى لەھزىلەرنى ئۇزىغان    

زۇلۇمالرنىڭ مۇشەققەتلىك  -لەھزىلەردىن پارالق قىلغىن! ئۇنى جەبىر 

مەڭگۈلۈك ۋىسال باھارى سۈپىتىدە پەسىللىرىدە پىشىپ يېتىلگەن 

 ئەۋالتلىرىمىزغا مەنسۇپ قىلغىن! 

ئى دەرتمەنلەرنىڭ غەمگۈزارى، ئاجىزالرنىڭ باشپاناھى ئالالھ! سەنال   

ھەسرەت زۇلمەتلىرىدە سەنال  –بىزنىڭ ھەقىقىي پەرۋەردىگارىمىزسەن، قايغۇ 

ال بىزنىڭ بىزنىڭ نۇرلۇق قوياشىمىزسەن، زۇلۇم، تەھدىت، ۋەھىمىلەردە سەن

سەبىر، تاقەت، قەلىب تەسكىنىمىزسەن، دۇنيادا سەندىن باشقا ھىچ قانداق 

 يۆلەنچۈكىمىز يوق. 

پەريادلىرىنى ئاڭلىغۇچى، ئۇالرنىڭ  –ئى بېچارىلەرنىڭ نالە   

قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل  قىلغۇچى، بەندىلىرىگە ئۇالرنىڭ جان تومۇرلىرىدىنمۇ 

ەتلىك، قەدىردان ئالالھ! دۇنيانىڭ شەپق -بەك يېقىن تۇرغۇچى، مىھرى 

ھەرقايسى جايلىرىدىكى خورلىنىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ 
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دەردىگە دەرمان، رەنجىگە شىپا بولغىن. زالىمالرنىڭ ئۇالرنى خورلىشىغا، 

 كەمسىتىشىگە ۋە بوزەك قىلىشغا يول بەرمىگىن. 

ۇنىڭ شەنىنى ئى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نۇسرەت بەرگەن ۋە ئ  

يۈكسەلتكەن ئالالھ! مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇممەتلىرى بولغان ئىسالم 

 مىللىتىگە نۇسرەت بەرگىن ۋە ئۇالرنىڭ شەنىنى ئۈستۈن قىلغىن! 

ئى مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارى ئالالھ! دىنىمىزغا نۇسرەت بەرگىن،    

ۈتىرىپ قويغان مۇسۇلمانالرنى قايتا ئېزىزلىققا ئېرىشتۈرگىن، ئۇالرنىڭ ي

 سەلتەنىتىنى بىلەن پارالق ئالتۇن دەۋرىنى قايتۇرۇپ بەرگىن!

ئامىين ! ئامىين ! ئى سوزۇلغان قولالرنى قۇرۇق قايتۇرمايدىغان كەرەملىك   

 ئىالھىم ئامىين ! 

ئى ئالالھ! دۇئايىمنى ساڭا ھەمدۇسانا ئېيتىش، پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى   

ۇد، دۇئا ۋە ساالم يولالش، شۇنداقال مۇھەممەد مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا دۇر

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىغا ۋە ئۇنىڭ يولىنى 

داۋامالشتۇرۇپ كەگەن، ھەمدە تاقىيامەتكىچە شۇنداق داۋامالشتۇرىدىغان 

مۆمىن، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا مەڭگۈلۈك  ئامانلىق ۋە يوقىرى 

 لەش بىلەن تۈگىتىمەن.مەرتىبىلەر تى

 

دىققەت!!!ئىككى ئالەم بەخىت سائادتى ، تۈرلۈك كىسەللىك ۋە 

ھاجەتلەر ئۈچۈن بۇ خەتمىنى، دۇئاالرنى ئوقۇغان ئادەم شەرىئەت 

تۇتمايدىغان ياكى يالغانچى كاززاپلىق بىلەن ئەھلى مۇسۇلمانلىق 

ڭ ساالھىيىتىنى سۇيئىستىمال قىلىپ جان باقىدىغان، نامەھرەملەرنى

تەنلىرىنى تەكشۈرۈش، داۋاالش باناسى بىلەن سىاليدىغان مۇجۇقاليدىغان 
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تىۋىپ نامىدىكى كىشىلەرنىڭ، جىنكەش پىرخۇن، پالچى دىگەنلەرنىڭ 

قىشىغا بارماسلىقى، شىپاھنى ئالالھ تائاالدىن، ئالالھ تائاالنىڭ ھاالل 

كەسىپ گىيالىرىدىن، ئالالھ تائاال تىبابەت ئىلمىنى بىلدۈرگەن مەخسۇس 

ئەھلىلىرىنىڭ داۋالىشىدىن ئىزدىشى الزىم. ئىنشائالالھ ،  شۇنىڭ بىلەن 

 ھاجەتلەر راۋا تاپقاي. ئامىن.

 

 دوس بۇرادەرلەر سەمىگە: ،قىرىنداش

دۇر. بۇ ئەمەللەرنى چىن « ئىالھى قورغان»بۇ مەجمۇئەدىكىلەر بىر 

ى ئ.ۈچۈن باقى ۋە پانئەقىدە بىلەن خالىس ئالال ئۈچۈن قىلسىڭىز  ،ئىخالس

بولغان مەقسەت تەلەپلىرىڭىز ئەمەلگە ئاشقۇسى. بۇ ئەمەللەرنى، دۇنيالىقنىال 

كۆزلەپ قىلسىڭىز دۇنيالىق مەقسەت ئارزۇلىرىڭىزال ئەمەلگە ئاشقۇسى، ئەمما 

 ئاخىرەتتە نىسىۋىگە ئىرىشەلمەيسىز.

مەخمۇئەنى ئاسراپ، پاكىزە، ئوبدان ساقالڭ. تونۇش بىلىشلەرگە 

ەيتىپ بەرمەڭ. سىزدىن كىيىن پەرزەنىتلىرىڭىز ياكى خالىغانچە كۆپ

قىرىنداشلىڭىز ئارىسىدىكى ئەقىدە ئىخالسى ساغالم تەقۋا كىشىلەرگە 

 لىق، مۇناپىقلىق، كاھىنلىقۋەسىيەت بىلەن ھەدىيە قىلىپ بىرىڭ. پاسىق

 سۈپەتىرى بولغان كىشىلەرگە بىرىشتىن ئىھتىيات قىلىڭ. 

 لسۇن. ئامىن!ھەممىمىزگە رەھمەت قى ئالالھ 

 ابدۇقادىر ئابىدئئىبنى  قىرىندىشىڭىز:ئىسالمىي 

 ئاي -6يىلى - 2015مىالدىيە 

 يىلى شەئبان -1436ھىجىرىيە 
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 ئەسساالمۇئەلەيكۇم!
 ئالتە باسقۇچلۇق ئىسالم قىرائەتخانىمىزغا كىرگىنىڭىزنى قارشى ئالىمىز!

 قىرائەتخانىسى ئىسالم باسقۇچلۇق ئاۋام ئالتە-ئەل
تەرتىپ، ۋاقىت ئورۇنالشتۇرۇش قىرائەتخانىمىزدىكى كىتاپالرنى ئۆگىنىشنىڭ باسقۇچ، 

 يىل. 8ئاي، يەنى 100تەخمىنەن -تەكلىپى
 ئىسالم تەلىماتى بىلىملىرىنى ئۆگىنىش.  -بىرىنچى باسقۇچ

 ئاي ئۆگىنىلىدۇ. 24بەتتىن  5جىلىدلىرى  كۈنىگە -4 -3-2-1بۇنىڭدا ئىسالم تەلىماتىنىڭ 
 تىلدۈرۈش. تەپەككۇرنى ئىچىش، ئىسالمىي ھىسسىيات يى -ئىككىنچى باسقۇچ

 ئاي( 4بەتتىن  5دىنىمنى ئۆگىنىمەن مەجمۇئەسى ) كۈنىگە  .1
 ئاي( 4بەتتىن  5مىنىڭ گۈزەل دىنىم مەجمۇئەسى ) كۈنىگە  .2
 ئاي( 2بەتتىن  10قەلىب سادالىرى مەجمۇئەسى) كۈنىگە  .3

 .تەرجىمال، تارىخ، تەزكىرەلەرنى ئۆگىنىش -ئۈچىنچى باسقۇچ
 ئاي(2بەتتىن  10پەيغەمبەرلىرى)كۈنىگە ئالالھنىڭ  .1
 ئاي(2بەتتىن  10شىرىن بۇالق)كۈنىگە  .2
 بەتتىن بىر ئاي( 15ئىزباسار تۆت خەلىپە )كۈنىگە  .3
 ئاي( 2بەتتىن  20قىسىم )كۈنىگە -2-1ساھابىالر ھاياتىدىن تالالنمىالر  .4
 بەتتىن بىر ئاي( 10ئايال ساھابىالر )كۈنىگە  .5

 .ھەدىس ئۆگىنىش  -تۆتىنچى باسقۇچ
ئايدىن  12بەتتىن تەخمىنەن  5قىسىم )كۈنىگە -2-1جامىئۇل فەۋائىدتىن تالالنغان سەھىھ ھەدىسلەر 

 ئايغىچە( 18
 .قۇرئان ۋە تەپسىر ئۆگىنىش  -بەشىنچى باسقۇچ

 ئاي( 4بەتتىن  5قۇرئان كەرىمنىڭ تەرجىمىسى ) كۈنىگە  .1
 ئاي( 4ەتتىن ب 5نىدا ئايەتلىرىنىڭ تەپسىرى) كۈنىگە  .2
 ئاي( 24بەتتىن  5قىسىمغىچە ) كۈنىگە  -6قىسىمدىن  -1تەپسىرى ئىبنى كەسىر .3
 ئاي( 4بەتتىن  10قىسىم ) كۈنىگە  -2-1ئايەتۇل ئەھكام  .4

 .ئومومالشتۇرۇپ تەكرارالش -ئالتىنچى باسقۇچ
 ئاي(  8بەتتىن  10)كۈنىگە  « الرجاۋاپ -سۇئال ئىسالم تەلىماتىدىن » .1
 ئاي( 2بەتتىن  10ئىسالم ) كۈنىگە روھىدىن  .2
 ئاي( 2بەتتىن  10دىن ۋە ھايات ) كۈنىگە  .3

 ھەممەمىزگە ئالالھ رەھمەت قىلسۇن!
 ئاي -5يىل -2015مىالدىيە 
 رەجەپيىلى  -1436ھىجىرىيە 

 

 


